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Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua 

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas ijin-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul 

di sini untuk bersama-sama mengikuti acara Seminar Nasional dan Workshop 
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Keperawatan dengan tema: “Pencegahan dan Penanganan Penyakit Katastropik melalui 

Sinergitas dan Kolaborasi Multidisiplin dalam Implementasi Program Indonesia Sehat 

dengan Pendekatan Keluarga”. Seminar dan workshop ini dilaksanakan dalam rangka 

Dies Natalis Fakultas Keperawatan yang ke 24.  

 

Para hadirin yang saya hormati, 

Masalah kesehatan di Indonesia saat ini masih cukup kompleks. Selama dua 

dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak 

menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat 

juga. Indonesia sedang mengalami double burden penyakit, yaitu penyakit tidak 

menular dan penyakit menular sekaligus. Saat ini penyakit katastropik juga menjadi 

masalah kesehatan yang cukup besar di masyarakat. Penyakit katostropik adalah 

penyakit akut atau berkepanjangan yang mengancam jiwa atau dengan ancaman cacat 

sisa yang serius. Penyakit ini juga membutuhkan biaya yang tinggi untuk hospitalisasi 

dan pengobatan. Sembilan penyakit yang termasuk dalam penyakit katastropik yang 

tertinggi di Indonesia adalah jantung, stroke, diabetes, kanker, ginjal, hepatitis, 

thalasemia, leukemia, dan hemofilia. Biaya kesehatan untuk penyakit-penyakit tersebut 

meningkat dari tahun ke tahun. Penyakit katastropik menyerap beban biaya JKN yang 

tinggi. Penyakit katastropik ini dapat dicegah melalui perilaku kesehatan seperti 

berhenti merokok, makan sehat dan berimbang, melaksanakakan olahraga secara teratur 

dan meminimalkan stress. 

Untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang kompleks termasuk penyakit 

katastropik, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mencanangkan rencana 

pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 berupa Program Indonesia Sehat 

dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui 

upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan 

finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan 

dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan 

jaminan kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi 

pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan 

pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi 

peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan 

mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi 
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berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan 

dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. 

Disamping itu dinyatakan dalam arah kebijakan RPJMN tahun 2015-2019 antara lain 

adalah meningkatkan ketersedian, penyebaran dan kualitas sumber daya kesehatan, 

termasuk perawat. 

Untuk mensukeskan Program Indonesia Sehat, Pemerintah melalui Kementerian 

Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 tahun  2016 tentang 

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga serta adanya Instruksi Presiden 

RI nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dengan adanya 

kedua kebijakan ini diharapkan tujuan pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia 

dapat tercapai dengan optimal. Selain itu, dibutuhkan kerjasama multidisiplin agar  

tidak  terjadi fragmentasi, tumpang tindih,  konflik interprofesional, keterlambatan 

pemeriksaan dan tindakan potensi kerawanan. akibat buruknya komunikasi dan 

pemahaman didalam tim. Dengan keselarasan langkah yang dinamis antar berbagai 

klinisi dan disiplin keilmuan diharapkan dapat membangun tim pelayanan  kesehatan 

dengan tatanan dan kultur yang kondusif untuk sinergitas dan kolaborasi multidisiplin. 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mencanangkan “Global Strategy for Human 

Resources for Health: Workforce 2030” dengan visi mempercepat pencapaian 

“Universal Health Coverage” dan “Sustainable Development Goals” melalui 

pemerataan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan yang 

terampil dan memiliki motivasi tinggi dalam sistem pelayanan kesehatan nasional yang 

berjalan dengan baik (WHO, 2015). Visi ini juga didukung oleh Konsil Keperawatan 

Dunia (ICN) yang menegaskan bahwa perawat di setiap negara perlu mengadvokasi dan 

memperkuat peran penting perawat dalam pengembangan kualitas kebijakan kesehatan 

dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan 

akses dan pemberian pelayanan kesehatan yang efektif. Sesuai dengan motto dari ICN 

“No health without a worforce, no workforce without nurses and midwives” maka 

perawat harus mengambil peranan penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. 

Isu-isu dan kebijakan ini harus meliputi akses terhadap perawatan, kualitas perawatan, 

keselamatan pasien dan keselamatan kerja bagi perawat (ICN, 2015).  

Perawat sebagai bagian integral dalam pelayanan kesehatan nasional harus 

kompeten untuk melakukan pelayanan keperawatan pada tingkat primer, sekunder dan 

tersier dalam berbagai area praktik.  Tingkat perkembangan yang telah dicapai hingga 
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saat ini cukup menggembirakan, namun sebenarnya masih dapat dicapai perkembangan 

yang lebih baik, apabila jajaran Keperawatan Indonesia beserta para anggotanya 

memahami benar arti dan makna keperawatan sebagai profesi, dan mengerti berbagai 

upaya yang perlu dilakukan. Sangat diharapkan bahwa langkah pengembangan 

Keperawatan Indonesia menuju perwujudannya sebagai sebuah profesi dapat dilakukan 

dengan benar dan berkelanjutan, sehingga Keperawatan Indonesia diterima sepenuhnya 

sebagai profesi dan turut aktif membangun bangsa ini, terutama di bidang kesehatan. 

Secara nyata pelayanan asuhan keperawatan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan 

menjadi professional, dan Keperawatan Indonesia sepenuhnya menopang berbagai 

upaya  Sistem Pemberian Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.  Yang sangat 

diperlukan adalah kerja sama antar semua pihak yang menangani Keperawatan 

Indonesia, terutama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian 

Kesehatan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi perawat di 

Indonesia, Kolegium Keperawatan Indonesia, Himpunan dan Ikatan Keperawatan, serta 

para pengelola dan pelaksana pendidikan di institusi pendidikan keperawatan, 

khususnya di institusi pendidikan tinggi keperawatan. 

Berkaitan dengan tema tersebut kami menghadirkan beberapa narasumber 

sebagai pemateri utama yang menyampaikan materi tentang: 

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Perawat untuk 

Pencegahan dan Penanganan Penyakit Katastropik di Jawa Barat 

2. Model Pencegahan Penyakit Katastropik Berbasis Keluarga 

3. Perawat Desa untuk Mendukung Program Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan Keluarga 

4. “Reality and Virtual Nursing Centre” sebagai wahana kolaborasi dalam 

pencegahan dan penanggulangan penyakit katastropik 

5. Komunikasi kesehatan dalam mendukung sinergitas dan kolaborasi 

multidiplin dalam program Indonesia Sehat 

6. Perspektif kader kesehatan dalam mendukung pelaksanaan Program 

Indonesia Sehat 

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu: 

1. Meningkatkan pengetahuan peserta  (dosen, mahasiswa, praktisi, dan 

alumni) terkait kebijakan nasional tentang kebutuhan Indonesia terhadap 
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profesi keperawatan sebagai salah satu pemberi layanan publik terkait 

penyakit katastropik. 

2. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang praktik berdasarkan bukti 

terbaik (evidence-based practice) terkait pendidikan dan pelayanan 

keperawatan. 

3. Meningkatkan pengetahuan peserta terkait sistem  karir dan penghargaan  

yang dapat diberikan kepada profesi keperawatan. 

4. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang nilai ekonomi pelayanan 

keperawatan 

5. Sharing pengalaman tentang Pengembangan model praktek mandiri 

keperawatan (tahapan-tahapan) 

6. Memperluas relasi mahasiswa Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan 

para alumni yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi mahasiswa 

dalam menuntut ilmu di Fakultas Keperawatan Unpad  

7. Mempererat tali silaturahmi antar Mahasiswa  dan Alumni Fakultas 

Keperawatan Unpad 

8. Menumbuhkan kepedulian dan kecintaan alumni Fkep Unpad terhadap 

Fakultas Keperawatan Unpad 

9. Meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap isu keperawatan terkini 

  

 Kegiatan seminar dilaksankan pada hari ini kamis sampai jumat tanggal 14 – 15 

November 2018 pukul 08.00 WIB s/d selesai, bertempat di Rumah Sakit Pendidikan 

Universitas Padjadjaran. Peserta kegiatan seminar nasional ini dihadiri oleh mahasiswa, 

professional perawat, dosen dan pemerhati keperawatan yang berjumlah 250 peserta 

dari berbagai provinsi, diantaranya: Provinsi Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, Provinsi Sumatera Utara, 

Kepulauan Riau, Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur. 

 

Hadirin yang saya muliakan. 

Acara ini dapat terlaksana karena dukungan dan usaha semua pihak. Oleh karena 

itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk 

melaksanakan kegiatan ini., Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak pihak 

yang telah bekerjasama dengan kami sehingga acara ini berjalan sesuai harapan. 
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Kegiatan seminar nasional ini menjadi agenda rutin yang dilaksanakaan Fakultas 

Keperawatan Universitas Padjadjaran. 

Kami sebagai panitia penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kekurangan-

kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, karena kami menyadari tak ada gading yang 

tak retak. Harapan kami mudah-mudahan melalui seminar ini pengetahuan yg kita 

dapatkan dapat bermanfaat dan dapat diimplimentasikan dalam menunjang peningkatan 

kualitas pelayanan keperawatan 

 

Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.  

 

Bandung, 14 November 2018 

Dekan,  

 

 

Henny Suzana Mediani, S.Kp., M.Ng., PhD  
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SUSUNAN KEPANITIAAN 

 

SUSUNAN KEPANITIAAN SEMINAR NASIONAL KEPERAWATAN DAN 

REUNI AKBAR FAKULTAS KEPERAWATAN UNPAD 2018 
 

1. Pelindung : Rektor Universitas Padjadjaran 

2. Penasehat : 1. Dekan Fakultas Keperawatan UNPAD 

2. Wakil Dekan Fakultas Keperawatan UNPAD 

 

3. Ketua  : Neti Juniarti, S.Kp., M.Kes., MNurs., PhD. 
 

4. Wakil Ketua : Citra Windani M.S.,S.Kep.,Ners.,M. Kep. 

Etika Emaliyawati, S.Kep., Ners., M.Kep 

Annisa Rahmafillah 

 

5. Sekretaris  

 

: Desy Indra Yani, S.Kep., Ners., MNS 

Michael Mochamad Danny 

 

6. Bendahara : Agustini K., MBA. 

Witdiawati, S.Kep., Ners., M.Kep. 

Ayu Prawesti, S.Kep., Ners., M.Kep 

Annisa Revika  

Sally Syamima 
 

7. Seksi Acara : 1. Aat Sriati, SKp., M.Si 

2. Dadang Purnama, S.Kep., Ners., MKM 

3. Tetty Sholehati, M. Kep  

4. Fanny Adistie, M. Kep 

5. Gusgus Ghraha R, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.An 

6. Dedah Budianti, SKM, M.MKes 

7. Adimiharja, S.Kep., Ners 

8. Rycco Darmareja, S.Kep., Ners 

9. Lisa Noviana Savitri 

10. Ayuni Putri Khairunnisa 

11. Fauziyyah Ratih 

12. Hera Prafitri Rusmana 

13. Mita Permatasari 

14. Tati Sumarni 

15. Yana Yulianti  
 

8. Seksi Ilmiah  1. Laili Rahayuwati, M.Kes., MSc.,Dr. PH.  

2. Prof. Suryani, S.Kp., MHSc.,PhD 

3. Tuti Pahria, S.Kp., M.Kes., Ph.D 

4. Restuning Widiasih, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Mat.,PhD 

5. Mamat Lukman. SKM., S.Kp., M.Si 

6. Desy Indra Yani, S.Kep., Ners., MNS 

7. Ahmad Yamin, S.Kp., M.Kes., Sp.Kom 

8. Citra Windani M.S., S.Kep., Ners., M.Kep 
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9. Ida Maryati, S.Kp., M.Kep., Sp. Mat 

10. Windy Rakhmawati, S.Kp., M.Kep 
 

9. Seksi Humas, Publikasi, 

Promosi, dan Dokumentasi 

: 1. Iwan Suhendar, S.Sos., M.M.Kes 

2. Ristina Mirwanti M. Kep. 

3. Yayat Sudrajat 

4. Saeful  

5. Kadhafi Hendarsyah Permana St., MM 

6. Nenden Siti Romlah SAP 

7. Jajang Ganjar Waluya, S.Kep., Ners 

8. Naomi Sella A 

9. Farah Riski Deskia 

10. Nisrina Aprilia Putri 

11. Rizkika Nur Amalia 

12. Siti Nuraidah 

13. Rifa Nur Afifah 

14. Zulfa Syafiyah P 

15. Agfithania Briliani Suharli 

16. Dissy Lizara Diana 

17. Firmansyah Danukusumah 

18. Nehemia Simanjuntak 
 

10. Seksi Dana Usaha : 1. Iwan Salahudin, SKM.,S.Kep.,M.M.Kes 

2. Udin Rosidin, SKM.,S.Kep.,M.Kes 

3. Dyah Setyorini, S.Kp., MH.Kes 

4. Furkon, S.Kep.,Ners.,M.M.Kes 

5. Ema Arum, S.Pd.,S.Kep.,Ners.,M.Kes 

6. Hesti Platini, S.Kep.,Ners.,M.Kep 

7. Sandra  Pebrianti, S.Kep.,Ners 

8. Amalina Fildzah 

9. Dhiya Calvina 

10. Dylla Istiazahra 

11. Rahmat Tri H 

12. Dhea Shobrina 

13. Muntiq Jannatunna‟im 
 

11. Seksi Kesekretariatan : 1. Adelse Prima Mulya, S.Kep., Ns., M.Kep 

2. Gilang Anggita, S.Kep., Ners 

3. Wiwi Mintarsih SAP 

4. Usa 

5. Hj. Sukmawati, S.Sos.,S.Kep.,Ners.,M.Kes 

6. Lilis Mamuroh, S.Pd.,S.Kep.,Ners.,M.M.Kes 

7. Ns. Henny Yulianita, S.Kep.,M.Kep 

8. Theresia  Eriyani, S.Kep.,Ners.,M.H.Kes 

9. H. Kosim, S.Kep., Ners., M.M 

10. Ita Vusfita, S. Kep., Ners 

11. Eva Nurlaela, S. Kep., Ners 

12. Ihda Al Adawiyah MZ, S. Kep., Ners  

13. Nur Maziyya, S. Kep., Ners 
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14. Elsa Nur Laela Sari  

15. Ghifani Sifa Azahra  

16. Nadilla Cynthia Nur Fikriyah 
 

12. Seksi Akomodasi, logistik, 

perlengkapan, kemanan, 

kebersihan dan transportasi 

 1. Wawan Setiawan, MBA. 

2. Irman Somantri, S.Kp., M.Kep 

3. Umar Sumarna, SKM.,S.Kep.,M.Kes 

4. Bambang Aditya N., S.Kep.,Ners.,M.Kep 

5. Indra Maulana, S.Kep.,Ners.,M.M 

6. Sukma Senjaya, S.Kep.,M.M.Kes 

7. Annisa Labertha, S.Kep., Ners 

8. Tian Pradiani, S.Kep., Ners 

9. Muhamad Nisin 

10. Juanda 

11. Dana 

12. Bakhrizal 

13. Komarudin 

14. Ramat  

15. Lala Yuliani 

16. Ade Haniah S R 

17. Cisa Tasya Aulia Firdausa Bagre 

18. Esrha Theresya 

19. Gerald Betharayoga Gerliandi 

20. Nur Agustina 
 

13. Seksi Konsumsi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nina Sumarni, S.Sos.,S.Kep.,Ners.,M.Kes 

2. Iceu Amira, DA, S.Sos.,S.Kep.,Ners.,M.Kes 

3. Hendrawati, S.Pd.,S.Kep.,Ners.,M.M.Kes 

4.  Aam Amaliyah 

5. Ayu Prawesti Priambodo, S.Kep.Ners.,M.Kep 

6. Elah 

7. Jelita Puspa Nirwana, S.Kep., Ners 

8. Novianty Ayu Lestari  

9. Aulia Febriyanti 

10. Bella Salsabila 

11. Firdha Rizkiani Cipta Pertiwi 

12. Gina Fitriani 

13. Nazla Farras Nida 
 

14. Seksi Kesehatan 
 

: PNC FPNC Unpad 
 

15. BEM Project Supervisor :  Departemen Hubungan Eksternal 

   Ricky Simbolon   

   Sandra Restuti  

  Departemen Kajian Strategis 

   Riza Nurul Ihsan  
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SUSUNAN ACARA 

 

waktu 

Rabu H1 

14 November 2018 

 
Tenpat 

07.00 – 08.00 Registrasi Peserta Meja 

Registrasi Lt. 2 

08.00 – 08.30 OPENING CEREMONY Auditorium 

Lt. 2 
08.35 – 09.50 PLENARY SESSION 1 

Pembicara 1:  Mamat Lukman, SKM., S.Kp., M.Si  

Materi : Perawat Desa untuk Mendukung Program Indonesia Sehat 

dengan Pendekatan Keluarga 

 
Pembicara 2: Dr. Susanne Dida (Kapusdi Komunikasi Kesehatan 

FIKOM UNPAD) 

Materi: Komunikasi kesehatan dalam mendukung sinergitas dan 

kolaborasi multidiplin dalam program Indonesia Sehat   

09.50 – 10.15 Coffee Break Selasar 

Auditorium 

10.15 – 11.30 PLENARY SESSION 2 

Pembicara 1: dr. Samsul Komar (Kedeputian Jawa Barat) 

Materi: Peran BPJS dalam Mendukung Pelayanan Keperawatan  yang 

Bermutu dalam menangani penyakit katastropik 

 
Pembicara 2: Gubernur Jawa Barat*  

Materi: Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Perawat 

untuk Pencegahan dan Penanganan Penyakit Katastropik di Jawa Barat 

Auditorium 

Lt. 2 

11.30 – 12.15 

 

 

 

Keynote dr. Sigit Priohutomo, M.Ph  

Deputi Biodamng Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko 

Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan* 

Materi: Sinergitas dan Kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan 

Penyakit Katastropik di Indonesia dalam Program Indonesia Sehat 

12.15 – 13.15 ISHOMA  

13.15– 14.30 PLENARY SESSION 3 

Pembicara 1:  

Dra. Junaiti Sahar, S.Kp., M.AppSc., PhD 

Materi : Model Pencegahan Penyakit Katastropik Berbasis Keluarga 

 
Pembicara 2:  

Kepala Departemen Keperawatan Komunitas FKep Unpad 

Neti Juniarti, S.Kp., M.Kes., MNurs., PhD. 

Materi : “Reality and Virtual Nursing Centre” sebagai wahana 

kolaborasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit katastropik 

 
Pembicara 3: Widiharningsih (Kader Kesehatan Cigondewah Kaler) 

Materi: Perspektif kader kesehatan dalam mendukung pelaksanaan 

Program Indonesia Sehat 

Auditorium 

Lt. 2 

14.30 – 15.30 CONCURRENT SESSION 1: Presentasi oral  Ruang Tutorial 

Skills Lab Lt. 2 15.30 – 16.00 Coffee Break 

16.00 – 17.00 CONCURRENT SESSION 2 : Presentasi oral  
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WAKTU 
Kamis H2 

15 November 2018 
TEMPAT 

07.00 – 08.00 Registrasi Peserta Meja Registrasi Lt.5 

08.00 – 09.45 PARALEL WORKSHOP KEPERAWATAN 

Workshop 1 : BSN  

Materi: Modern dressing untuk perawatan luka kronis 

 

Workshop 2 : Rumat 

Materi: Modern dressing untuk perawatan luka diabetes 

 

Workshop 3 : Pembicara:  Purwo Suwignyo 

S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB (Provider EMNUR terakreditasi 

PPNI 

Materi : Kualitas CPR Dewasa 

 

Workshop 4 : Pembicara : Etika Emaliyawati M.Kep., Aan 

Nuraeni.,M.Kep., Ayu Prawesti., M. Kep., Ristina 

Mirwanti.,M.Kep., (Departemen Gawat Darurat dan Kritis 

Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran) 

Materi : Kualitas CPR pada pediatric 

Ruang Lecture  

Lt. 5 

09.45 – 10.45 CONCURRENT SESSION 3: Presentasi oral Ruang Tutorial  

Skills Lab Lt.2 

10.45 – 11.00 Coffee Break  Selasar Lt. 2 

11.00 – 12.00 KAJIAN ISSUE KEPERAWATAN  

 

Materi: Issue terkini asuhan keperawatan keluarga dan 

pelayanan kesehatan masyarakat untuk menangani penyakit 

katastropik 

Pembicara: 

1.  Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas (IPKKI) wilayah 

Jawa Barat : Asep Rustandi Gojali, S.Kep., MKM 

2. BPJS Regional Bandung: Salas Auladi, S.Kep., Ners 

Auditorium Lt. 2 

12.15 – 13.15 CLOSING CEREMONY 

Pengumuman the Best Oral Presenter dan Best Poster 

Presenter 

 

MAKAN SIANG & SHOLAT 

REGISTRASI ULANG REUNI AKBAR 
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MATERI 
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§ Program ini telah dilakukan secara sporadis 
dibeberapa Propinsi dan Kab Kota di Indonesia, 
diantaranya: di Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa 
Tengah, NTT, Sulawesi Tenggara, di Jawa Barat 
Khususnya Kota Bandung dengan program 
“Layad Rawat” 

§ Masing-masing daerah sangat bervariasi dalam 
mengembangkan  dan mengaplikasikan 
program satu desa satu perawat ini 

§ Belum ada kebijakan  khusus secara Nasional 
terkait hal ini 

§ Untuk di Jawa Barat sejak tahun 2015 telah di bicarakan  antara 
DPW  PPNI Jabar, IPKKI Jabar dan Dinas Kes Propinsi Jabar 
namun seiring dengan kendala biaya dan juga aspek regulasi 
program ini masih berjalan  di tempat. 

§ Badan Kesehatan Dunia (W HO) telah mencanangkan  “Global 
Strategy for Human Resources for Health: Workforce 2030” hal 
ini didukung ICN  dg moto “No health without a worforce, no 
workforce without nurses and midwives” 

§ Sebagai langkah awal, program perawat desa ini akan 
direalisasikan di kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki 
proporsi rumah tangga yang sulit mengakses puskesmas/
pustu dan rumah sakit pemerintah , memiliki indeks 
kesehatan keluarga yang rendah 

No Kab/Kota BKPP 
Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa 

Jumlah Desa 

untuk pilot 

project 

1 Sukabumi I 47 386  8 

2 Cianjur I 32 360  11 

3 
Purw akart

a  
II 17 192  11 

4 
Kota 

Bekasi 
II 12 56  5 

5 Indramayu  III 31 317  10 

6 
Kota 

Cirebon  
III 5 22  4 

7 Ciamis  IV  26 265  10 

8 Sumedang  IV  26 283  11 

9 
Bandung 

Barat 
IV  16 165  10 

10 
Kota 

Cimahi 
IV  3 15  5 

Tabel 1. Sepuluh Kabupaten/Kota yang dipilih untuk pilot 

        project perawat desa 

 

§ Peran perawat dalam kegiatan  layad rawat 
adalah memberikan  pelayanan kesehatan 
(Keperawatan ) sesuai dengan permasalahan 
kesehatan pasien yang ada di desa. 

§ Fokus Intervensinya berupa pemberian  
pelayanan keperawatan  (Caring) termasuk juga 
preventif dan promotif kepada keluarga di 
masyarakat. 

§ Target yang diharapkan  dapat tercapai minimal 
10 keluarga/bln 

§ dilakukan kaji ulang dan evaluasi sebanyak 
minimal 3 kali kunjungan (homecare) 

§ dan memiliki indikator keluarga sehat di atas 
80%. 

Intervensi perawat desa diutamakan pada 
keluarga dengan permasalahan: 

§ Merokok 

§ Tuberkulosis 

§ Stunting 

§ Hipertensi 

§ Diabetes 

NO PERAN FOKUS INTERVENSI TARGET/CAPAIAN MONEV 

MASALAH TUBERKULOSIS     

1  Prevensi prim er     

   Edukasi T B Promkes  T B 1. 80% dari populasi 

mendapatkan  

promkes  

2. jadw al kegiatan  

promkes  

Dilakukan 

secara teratur 

setiap bulan 

  Proteksi Im unisasi BCG  100% bayi diimunisasi   

2 Prevensi sekun der     

  Skrining  Skrining T B/ temuan kasus 

baru &  Skrining kontak 

serum ah  

    

  Pengobatan T B  Pengobatan rutin     

Optimalisasi peran PM O      

M anajemen efek sam ping      

Perilaku kesehatan selam a 

pengobatan T B: nutrisi, 

olahraga, pencegahan 

penularan, m anajem en 

lingkun gan, m enghindari 

factor resiko  

    

    Konseling      

3 Prevensi tersier     

  Skrining resistensi obat Skrining      

  Edukasi Prom osi kesehatan     

  M anajem en T B dengan komplikasi Konseling      
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§ Puskesmas saat ini telah mengidentifikasi seluruh 
keluarga dg pendekatan  di w ilayah kerjanya. 

§ Namun dalam mengimplementasi masalah keluarga 
masih belum  optimal dilakukan Puskesmas karena aktor 
utama yg menindaklanjuti hasil indentifikasi keluarga 
kurang jelas. 

§ Perawat Desa yg disebut juga sbg PROKESA  memiliki 
posiosi strategis untuk mengimplementasi hasil 
identifikasi keluarga/ PIS-PK 

 

MENTE RI KESEHATAN 

REPUBLIK  IN DONESIA  

Perawat Desa Mengutamakan Promotif - Preventif 

GENERASI SEHAT, 
PRODUKTIF 

SEHAT	(70%)	

X 
Selfcare (42%) Yankes (58%) 

Sarana 
kesehatan 

Selfcare 
rasional 

Kualitas 
yankes • 

• 
12	Indikator	Keluarga	Sehat	
Perilaku	sehat	:	pola	makan,	dll	à peningkatan	kes	
dan	pencegahan	penyakit	
Upaya	Kesehatan		Bersumberdaya	Masyakat	
(Posyandu,	Kelas	ibu,	dll)	

• 

 

Pendekatan Keluarga 

Mengeluh Sakit (30%) 

PENTINGNYA PRO AKTIF KE KELUARGA

1. Pro-aktif	ke	keluarga	merupakan	
keharusan	

2. Faktor	Risiko	di	keluarga	dapat		
diidentifikasi	dan	diintervensi	dini:	
• Status	gizi	khususnya	stunting/pendek	
• Kematian	Ibu	dan	Anak	
• Kejadian	Penyakit	Menular	
• Kejadian	Penyakit	Tidak	Menular	

15	

PENDEKATAN KELUARGA SEHAT 

CARA KERJA PUSKESMAS YG TDK HANYA 

MENYELENGGARAKAN  PELAYANAN KESEHATAN DI DLM 

GEDUNG, MELAINKAN JUGA  KELUAR GEDUNG DG 

MENGUNJUNGI KELUARGA2 DI WILAYAH  KERJANYA (TDK 

HANYA MENGANDALKAN UKBM YG ADA) 

àPENDEKATAN PELAYANAN YG MENGINTEGRASIKAN UKP & 

UKM 

àSECARA BERKESINAMBUNGAN 

àDG TARGET KELUARGA 

àDIDASARI DATA & INFORMASI DARI PROFIL KES KELUARGA 
DG TUJUAN: 

1. MENINGKATKAN AKSES KELUARGA THD PELAYANAN 

KES 

YG KOMPREHENSIF 

2. MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM KAB/KOTA & SPM 

PROVINSI 

3. MENDUKUNG PELAKSANAAN JKN 

4. MENDUKUNG TERCAPAINYA PROGRAM INDONESIA 

SEHAT 

14	

UPAYA PUSKESMAS MEWUJUDKAN KELUARGA SEHAT 

UNTUK MENCAPAI KECAMATAN SEHAT 

Kecamatan	
Sehat	IKS	

Pembangunan	wilayah	ber-		
wawasan		kesehatan		&			
UKM	

Pemberdayaan	
masyarakat	

Pelayanan	kesehatan		
perorangan		tk	pertama	
(UKP)	

Manajeme
n		
Puskesmas	
(P-1,	P-2,	P-3)	

Rekam	Medik		

SIMPUS		

SIKKa	
(Sistem	

Informasi		
Kesehata
n 		
Keluarga)	

	

IM
S	
IT
S	

Pemberdayaan	
keluarga	

UKBM	
Desa	
/Kelu		
raha
n 		
Seha
t	

IIS	

IMS 		:	INDEKS	MASYARAKAT	SEHAT		
ITS 	:	INDEKS	TATANAN	SEHAT	
UKBM		:	UPAYA	KESEHATAN	BERBASIS	MASYARAKAT	
IKS		
IIS	

:	INDEKS	KELUARGA	SEHAT	
:	INDEKS	INDIVIDU	SEHAT	

11	

Dicapai	dengan	program	Keluarga	Sehat	
30	

A  Program Gizi, Kesehatan Ibu & Anak: 

1  Keluarga mengikuti KB 

2  Ibu bersalin di faskes 

3  Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 

4  Bayi diberi A SI eksklusif selama 6 bulan 

5  Pertum buhan balita dipantau tiap bulan 

B  Pengendalian Peny. Menular & Tidak Menular: 

6  Penderita TB Paru berobat sesuai standar 

7  Penderita hipertensi berobat teratur 

8  Gangguan jiw a berat tidak ditelantarkan 

C  Perilaku dan Kesehatan lingkungan: 

9  Tidak ada anggota keluarga yang merokok 

10  Keluarga memiliki/memakai air bersih 

11  Keluarga memiliki/memkai jamban sehat 

12  Sekeluarga menjadi anggota JKN /askes 
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RUMUSAN MASALAH

• Rumusan masalah kesehatan prioritas  
keluarga à rumusan penyuluhan/
konseling  keluarga & pinkesga yg 
disiapkan 

• Rumusan masalah kesehatan prioritas 
di setiap desa/kelurahan à rumusan 
target 
à rumusan intervensi/pemberdayaan 
masy. 
Desa/Kelurahan 

 

• Rumusan masalah kesehatan 
prioritas  tingkat kecamatan à 
rumusan target 
à rumusan intervensi/program 
Puskesmas 

30	

Membuat rencana kegiatan: 

• Di tiap Keluarga à kunjungan rumah 

• Di masing-masing Desa 

• Di tiap UKBM yang akan digunakan 
untuk 
wahana komunikasi 

(Bila perlu ada pelatihan kader 

kesehatan) 

• Di tingkat Kecamatan 

• Dsb 

31	

RENCANA KEGIATAN

 

 

CONTOH REKAPITULASI DATA KELUARGA 

Format Rekapitulasi  
Family Folder Keluarga 

Indikator	 Suami	 Istri	 Balita	by	0-6	bl	Keluarga	

Keluarga	mengikuti	program	KB	 N	 N	 N	

Ibu	hamil	memeriksakan	ANC	sesuai	standar	 Y	 1	

Bayi	dengan	imunisasi	lengkap	 N	 N	

Pemberian	ASI	eksklusif	bayi	0-6	bulan	 Y	 1	

Pemantuan	pertumbuhan	balita	 Y	 Y	 1	

Penderita	TB	Paru	yang	berobat	sesuai	standar	 N	 N	 N	

Penderita	hipertensi	yang	berobat	teratur	 T	 N	 0	

Penderita	gangguan	jiwa	berat	yang	diobati	 Y	 T	 0	

Tidak	ada	anggota	keluarga	yang	merokok	 T	 Y	 Y	 0	

Sekeluarga	sudah	menjadi	anggota	JKN	 Y	 Y	 Y	 Y	 1	

Mempunyai	sarana	air	bersih	 1	

Menggunakan	jamban	keluarga	 1	

Indeks	Keluarga	Sadar	Kesehatan	(IKSK)	 6/9	

REKAPITULASI TINGKAT 
DESA

Indikator	 Kel	1	 Kel	2	 Kel	3	 dst	 Desa	A	

Keluarga	mengikuti	program	KB	 N	 1	 N	 60.3%	

Ibu	hamil	memeriksakan	ANC	sesuai	standar	 1	 N	 N	 88.3%	

Bayi	dengan	imunisasi	lengkap	 0	 1	 N	 61.1%	

Pemberian	ASI	eksklusif	bayi	0-6	bulan	 1	 N	 N	 62.7%	

Pemantuan	pertumbuhan	balita	 1	 1	 N	 63.3%	

Penderita	TB	Paru	yang	berobat	sesuai	standar	 N	 1	 N	 68.4%	

Penderita	hipertensi	yang	berobat	teratur	 0	 1	 1	 14.8%	

Penderita	gangguan	jiwa	berat	yang	diobati	 N	 N	 N	 40.3%	

Tidak	ada	anggota	keluarga	yang	merokok	 0	 0	 1	 17.8%	

Sekeluarga	sudah	menjadi	anggota	JKN	 1	 0	 1	 61.0%	

Mempunyai	sarana	air	bersih	 1	 1	 1	 91.0%	

Menggunakan	jamban	keluarga	 1	 1	 1	 75.3%	

Jumlah	indikator	Y	(ya)	 6	 7	 5	

Indeks	Keluarga	Sadar	Kesehatan	(IKSK)	 6/9	 7/9	 5/5=	1	 7.5%	

REKAPITULASI TINGKAT 
PUSKESMAS

Indikator	 A	 B	 C	 Dst	 Puskesmas	

Keluarga	mengikuti	program	KB	 60.3%	56.3%	62.7%	 71.4%	

Ibu	hamil	ANC	sesuai	standar	 88.3%	87.4%	95.4%	 89.9%	

Bayi	dengan	imunisasi	lengkap	 61.1%	62.2%	71.3%	 62.7%	

Pemberian	ASI	eksklusif	bayi	0-6	bulan	 62.7%	74.2%	73.9%	 71.8%	

Pemantuan	pertumbuhan	balita	 63.3%	45.0%	70.1%	 58.3%	

Penderita	TB	Paru	yang	berobat	sesuai	standar	 68.4%	23.7%	78.0%	 66.7%	

Penderita	hipertensi	yang	berobat	teratur	 14.8%	13.4%	8.3%	 12.5%	

Penderita	gangguan	jiwa	berat	yang	diobati	 40.3%	43.4%	38.4%	 42.0%	

Tidak	ada	anggota	keluarga	yang	merokok	 17.8%	28.9%	25.9%	 32.3%	

Sekeluarga	sudah	menjadi	anggota	JKN	 61.0%	49.2%	55.3%	 59.8%	

Mempunyai	sarana	air	bersih	 91.0%	85.5%	75.3%	 76.9%	

Menggunakan	jamban	keluarga	 75.3%	69.9%	51.2%	 65.6%	

Indeks	Keluarga	Sekat	(IKS)	 7.5%	11.3%	5.2%	 7.6%	
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Contoh Rumusan Kesimpulan 
Analisis Data Keluarga Sehat 

1. Hanya	7,6%	keluarga	sadar	kesehatan	

2. Prioritas	masalah	tingkat	kecamatan	adalah	
Hipertensi	&	Merokok	

3. Prioritas	wilayah:	Desa	C	(IKS	paling	rendah)	

4. Prioritas	masalah	kesehatan	per	desa:	
• Desa	A:	Hipertensi	&	merokok	
• Desa	B:	Hipertensi	&	tuberkulosis	

• Desa	C:	Hipertensi	&	merokok	

Contoh Intervensi Program Keluarga Sehat 
Berdasarkan Kesimpulan Analisis Data 

• Intervensi	melalui	UKM	dan	UKBM	sesuai	kelompok		
sasaran:	
• Balita:	Posyandu,	PAUD,	Stimulasi	Dini,	dsb	
• Usia	Sekolah:	UKS,	Dokter	kecil,	SBH,	Poskestren,	dsb	
• Remaja:	UKS,	SBH,	Poskestren,	PMR,	dsb	
• Usia	Kerja:	UKK,	Pos	UKK,	Posbindu	PTM	
• Usia	Lanjut:	Posyandu	usila/wulan/adiyuswa	

• Bila	sasaran	tidak	datang	à Kunjungan	rumah:	promosi		
kesehatan	à paket	informasi	yang	sesuai	

• Kunjungan	rumah	juga	dapat	dilakukan	langsung,	karena	
data-base	keluarga	sudah	ada	

25	

§ Pendekatan  Keluarga sangat tepat utk dilaksanakan saat 
ini melihat berbagai permasalahan yg sedang dihadapi 

§ Perawat Desa diyakini memiliki peran strategis disamping 
Bidan Desa yang sudah ada dalam upaya program PIS-PK 
terutama sebagai orang kuci atau aktor dalam  menunjang 
keberhasilan program PIS-PK 

§ Perlu dukungan kuat dari pemerintah  terutama 
pemerintah  Daerah Propinsi Jawa Barat, Organisasi 
Profesi ( PPNI dan IPKKI) dan juga Stakeholder lainnya 
agar program satu Desa Satu Perawat dapat terlaksana 
dengan baik. 
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NURSING CENTRE (NC) 

¢ Nursing Centre merupakan “pengelolaan terpadu 

dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian 

keperawatan  melalui pemberdayaan seluruh 

potensi yang ada secara optimal” (Suharyati 

2002). 

LITERATURE REVIEW (1) 

¢ Definisi NC menurut American Nurses 

Association: 

Organisasi yang memberikan akses 

langsung dalam pemberian pelayanan 

keperawatan profesional bagi klien dan 

komunitas. Karakteristik utama adalah 

responsif terhadap kebutuhan kesehatan di 

populasi (American Nurses’ Association 

1987, p.1). 

 

LITERATURE REVIEW (2) 

Pendekatan/model dalam NC: 

1. Community-based services NC didirikan 

tahun 1979 (Lundeen 1993),  

2. The Betty Neuman model (Newman 2005),  

3. Primary healthcare (Neff et al. 2003) 

4. The evidence-based model (Oros et al. 2001), 

5. Community as client (Glick 1999), 

6. The business plan model (Branstetter & 

Holman 1997; Miller et al. 2004). 

LITERATURE REVIEW (3) 

¢ NC adalah model inovatif yang 

sudah dikenal di dunia untuk 

mengintegrasikan pelayanan, 

pendidikan dan penelitian. 
(Humphreys et al. 2004; Krothe et al. 2000; Lundeen 1999; Pohl et al. 

2007; Stewart, Coulon & Kavanagh;1997; Zachariah & Lundeen 1997) 

 

MODEL NC (JUNIARTI ET AL. 2016) 

Sistem 
Kesehatan 

Nasional 

Sistem 
Pendidikan 

Nasional 

Penelitian dan Pengabdian 
kepada masyarakat 

Pendidikan Keperawatan (Service Learning)  Pelayanan UKP & UKM  

Dipengaruhi oleh: kapasitas SDM, waktu, 

infrasturktur dan pendanaan, system pencatatan 

dan pelaporan, dan evaluasi yang komprehensif  

Integrasi 

Pelayanan di dalam gedung bagi pasien di 

Puskesmas 

Pelayanan di luar gedung: kunjungan keluarga, 

pelayanan keperawatan komunitas, UKS, Kesja dll 

Pendidikan keperawatan: belajar 

memberikan pelayanan di dalam 

gedung, perawatan keluarga, dan 

pembinaan kesehatan masyarakat    

  

  

  

  

  

  

Klien 

(indiv, 

klg, 

kom)  

   NC 

CARING  
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 NC BERLOKASI DI PUSKESMAS YANG MEMILIKI 

KERJASAMA  DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN 

 

KEGIATAN DI NC 

Dalam Gedung             Luar Gedung 

Konseling Pendidikan Kes 

Diskusi Refleksi 

Kasus 

Keperawatan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Kep. Keluarga Penelitian 

Keperawatan 

Kesehatan 

Sekolah 

Sistem Informasi 

Kesehatan 

ALUR PELAYANAN SENTRA 

KEPERAWATAN DI DALAM 

GEDUNG 

PASIEN 
PENDAFTARAN/ 

REGISTRASI 

BP 

KIA/IMUNISASI 

GIGI 

SENTRA KEPERAWATAN 

Direct care 

Konseling 

Pendidikan Kesehatan 

SELEKSI 

OBAT PULANG 

Perlu Tindak 
Lanjut 

Tidak Perlu 

SELEKSI  

DAN  

REGIS- 
TRASI 

PELAYANAN NURSING CENTRE 

DI LUAR GEDUNG 

KEGIATAN MELIPUTI : 

¢ ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS 

¢ ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA 

¢ ASUHAN KEPERAWATAN KELOMPOK KHUSUS 

(UKS DAN KESJA) 

¢ ASUHAN KEPERAWATAN GERONTIK 

ALUR PELAYANAN SENTRA 

KEPERAWATAN DI LUAR GEDUNG 

MASYARAKAT 
BIDAN DESA 

 

PERAWAT 

PEMBINAAN  

KELUARGA 

DAN MASY. 

MAHASISWA NURSING 

CENTRE 
INTERVENSI PENGKAJIAN 

KEGIATAN PENDIDIKAN (SERVICE 

LEARNING) 

¢ Penentuan tujuan/target bersama pendidikan 

dan Puskesmas à misal: penyakit katastropik 

¢ Praktek belajar lapangan 

¢ Refleksi 

¢ Reciprocity : memberikan manfaat bagi 

masyarakat, mahasiswa, perawat, staf 

Puskesmas, dan dosen 

KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN 

PADA MASYARAKAT 

Dilakukan oleh mahasiswa & dosen bekerja sama 

dengan perawat dan tenaga kesehatan lain di 

puskesmas untuk meneliti tentang faktor-faktor 

dan perawatan penyakit katastropik 
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CARA INSTALL APLIKASI NURSBOX 

¢ Di google play store ketik keyword:  Nursbox, 

lalu diunduh dan install 

¢ Jika berhasil maka aplikasi NursBOX akan 

muncul di layar à klik open 

FITUR 1. PENGUMUMAN 

¢ Fungsi: untuk 

memberikan 

informasi dari 

koordinator atau 

anggota yang 

sifatnya satu arah 

FITUR 2. TIMELINE 

¢ Untuk posting 

status: dapat berupa 

foto kegiatan, atau 

foto kasus yang sulit 

ditangani  

FITUR 3. CHAT 

¢ Untuk diskusi 

dan konsultasi 

FITUR 4. 

DOKUMENTASI ASKEP 

¢ Pencatatan dan 

Pelaporan askep 

individu, keluarga dan 

askep di UGD 

¢ Klik tanda + untuk 

memilih askep individu, 

keluarga dan di UGD 

DATA KELUARGA DAN PETA LOKASI 
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METODE PENELITIAN NURSBOX 

¢ Desain penelitian: mixed method 

¢ Lokasi penelitian: 1 Puskesmas (Kab. Sumedang) 

¢ Partisipan 18 orang perawat 

¢ Dokumentasi asuhan keperawatan meningkat 

jumlah dan kualitasnya secara signifikan 

sebelum dan setelah menggunakan aplikasi 

NursBOX. 

¢ Hampir semua partisipan menyatakan 

“Dokumentasi askep melalui aplikasi NursBOX 

lebih mudah, sederhana dan bermanfaat”  

¢ Kendala: pulsa dan sinyal, database asuhan 

keperawatan yang terbatas 

¢ Saran: penyempurnaan aplikasi, penambahan 

database askep, uji coba lebih lanjut dengan 

jumlah sampel yang lebih besar. 

HASIL PENELITIAN, SIMPULAN DAN 

SARAN 
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PROGRAM	INDONESIA	SEHAT	

Indikator	Keluarga	Sehat	

8	

A  Program Gizi, Kesehatan Ibu & Anak: 

1  Keluarga mengikuti KB 

2  Ibu bersalin di faskes 

3  Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 

4  Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan 

5  Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan 

B  Pengendalian Peny. Menular & Tidak Menular: 

6  Penderita TB Paru berobat sesuai standar 

7  Penderita hipertensi berobat teratur 

8  Gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan 

C  Perilaku dan kesehatan lingkungan: 

9  Tidak ada anggota keluarga yang merokok 

10  Keluarga memiliki/memakai air bersih 

11  Keluarga memiliki/memkai jamban sehat 

12  Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes 

Kader	Kesehatan	dan	Program	Gizi,	
kesehatan	Ibu	dan	Anak	

• Penimbangan	bayi	
di	Posyandu	
Anggrek	

Kader	Kesehatan	dan	Program	Gizi,	
kesehatan	Ibu	dan	Anak	

• Kader	kesehatan	
membantu	
suksesnya	
imunisasi	MR	

Pengendalian Peny.  Tidak 
Menular	

• Pemeriksaan	Fisik	pada	
posbindu	PTM	

• Dilaksanakan	pada	hari	
Sabtu	Minggu	ke	2		

• Dihadiri	oleh	petugas	
kesehatan	puskesmas	

Pengendalian Peny. Menular	

• Penjaringan	TB	
Anak	di	Paud	
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Pengendalian Peny. Menular 	

Penyuluhan	TB	
pada	pasien	TB	
kerjasama	

dengan	Fakultas	
Keperawatan	

Unpad	

Kader	Kesehatan	&	Perilaku	dan	
Kesehatan	Lingkungan		

• Diskusi	
dengan	DLHK	
(Dinas	
Lingkungan	
Hidup	dan	
Kebersihan)	
mengenai	
bank	sampah	

KADER	KESEHATAN	TUBERKULOSIS	

PENGERTIAN	KADER	KESEHATAN	
TUBERKULOSIS	

	

Anggota	masyarakat	yang	bersedia	bekerja	
secara	sukarela,	dipilih,	dipercaya,	dan	berasal	
dari	daerah	tersebut	yang	telah	mengikuti	
pelatihan	kader	dibidang	kesehatan	untuk	

membantu	program	penanggulangan	TB	dalam	
upaya	pembangunan	kesehatan	dan	

kesejahteraan	masyarakat	

PERAN	KADER	TUBERKULOSIS	

• Pemberi	penyuluhan	terkait	penyakit	TB.	

• Membantu	menemukan	orang	yang	dicurigai	
sakit	TB	dan	penderita	TB.	

• Membantu	puskesmas	dalam	membimbing	
dan	memotivasi	PMO	untuk	selalu	melakukan	
pengawasan	menelan	obat.	

• Menjadi	koordinator	PMO.	

• Jika	pasien	tidak	memiliki	PMO	maka	kader	
bisa	menjadi	PMO.	

MANFAAT	MENJADI	KADER	
KESEHATAN	TB	

• Meningkatnya	rasa	peduli	terhadap	
Lingkungan.	

• Menambah	pengetahuan	dan	wawasan	
tentang	penyakit	TB.	

• Menambah	rasa	percaya	diri	kader.	

• Merasa	lebih	dihargai	dan	diterima	oleh	
masyarakat.	
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ABSTRAK 

 

Background:  Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang berdampak pada kondisi 

psikologis, spiritual dan berbagai gangguan kejiwaan. Spiritualitas merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi manajemen diri diabetes, seperti control kadar gula darah, pengobatan, pengaturan diet. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan kesejahteraan spiritual (spiritual well-being) 

dengan manajemen diri diabetes pada penderita DM Tipe 2. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian deskriptif analitik, dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pasien DM tipe 2 yang berdomisili di Kota Kendari, yang pernah di rawat di RSUD Kota 

Kendaritahun 2016 sebanyak 136 orang. Sampel penelitian sebanyak 96 orang.  Instrument menggunakan 

FACIT-Sp untuk mengukur kesejahteraan spiritual dan The Summary of Diabetes Self-Care Activities 

(SDSCA) untuk mengukur manajemen diri diabetes. Menggunakan uji Spearmen rank untuk mengetahui 

hubungan Spiritual Well-Being dengan manajemen diri diabetes pada penderita DM tipe 2.Hasil 

Penelitian: Skor rata-rata (mean) kesejahteraan spiritual sebesar 38,56 (15-48; SD=6,69), sebanyak 

13,5% responden berada pada tingkat kesejahteraan spiritual yang rendah. Skor rata-rata (mean) 

manajemen diri diabetes sebesar 65,05 (18-94; SD=18,44) dan sebanyak 37,5% responden memiliki 

manajemen diri diabetes yang rendah. 22% responden memiliki komplikasi luka kaki diabetes. Analisis 

kolerasi rank menunjukan ada hubungan bermakna antara kesejahteraan spiritual dengan manajemen diri 

diabetes (p value=0,001).Simpulan: Ada hubungan kesejahteraan spiritual dengan manajemen diri 

diabetes pada pasien DM tipe 2 di Kota Kendari. Saran: perawat perlu memperhatikan aspek spiritualitas 

pasien diabetes, serta perlu meningkatkan keterampilan dalam memberikan terapi spiritual. 

 

Kata Kunci : DM Tipe 2, Manajemen diri diabetes, Spiritual well-being. 
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ABSTRAK 

 

LatarBelakang. Dokumentasi asuhan keperawatan merupakan hal penting dalam pelaksanaan perawatan 

kepada pasien, dalam aspek beban kerja hal tersebut masuk ke dalam konteks keperawatan tidak 

langsung. Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan diagnosis keperawatan di rumahsakit. Fenomena 

yang terjadi di lapangan di dapatkan bahwa perawat hanya melakukan pengkaijan focus saja dan tidak 

komprehensif, meskipun pada lembar dokumentasi yang akan diserahkan ke rekam pengkajian tersebut 

terlihat komplit, pada aspek diagnosis keperawatan tidak tergambar jelas dan masih adanya perbedaan 

persepsi mengenai redaksi penulisan diagnosis keperawatan.  

Tujuan.Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya penerapan Standardized Nursing Languages dalam 

konteks diagnosis keperawatan di rumah sakit.  

Metode. Penelitian menggunakan desain deskriptif analitik dengan metode survey kepada 136 perawat 

sebelum pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh peneliti. Kuisioner menggunakan pertanyaan tertutup 

dan terbuka yang dilakukan analisis konten sehingga di dapatkan kesimpulan berdasarkan konten yang 

ditentukan peneliti.  

Hasil. Penelitian ini menghasilkan data sebagaiberikut: setelah diberikan soal terdapat jawaban dari 

responden dimana di dapatkan sebagian besar responden (72,06%) membuat diagnosis tidak sesuai 

dengan standar baku, sebanyak 60,97% responden salah dalam menentukan label diagnosis baik berupa 

label pada axis 3 diagnosis NANDA (aspek penilaian) maupun axis secara keseluruhan, dan terdapat 

39,03% yang mengalami kesalah dalam penentuan batasan karakteristik untuk perumusan diagnosis 

keperawatan, sebagian besar menyatakan bahwa mendapatkan pengetahuan tentang diagnosis 

keperawatan berdasar dari buku sumber (95,85), dan jawaban bahwa pengetahuan di dapatkan berasal 

dari departementasi (30,88%) serta almamater (asalinstitusi) dari perawat (5,88%).  

Saran. Diperlukan standarisasi dan penyamaan persepsi yang dimuat dalam standard operational 

procedure di rumah sakit untuk menjadi panduan bagi seluruh perawat 

 

Kata Kunci: SNLs, Nursing Languages, Diagnosis Keperawatan 
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ABSTRAK 

 

Integrasi perawatan dari multidisiplin dari tenaga kesehatan adalah bagian penting dari 

perawatan penyakit Diabetes.  Pengendalian penyakit Diabetes secara komprehensif dengan model 

perawatan integratif di masyarakat belum pernah dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi persepsi pasien Diabetes Melitus terhadap perawatan integrative Diabetes di Masyrakat 

di Kota Bandung. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan populasi seluruh pasien 

Diabetes yang berkunjung ke Puskesmas Kota Bandung. Responden diambil sebanyak 235 orang dengan 

teknik random sampling pada 12 Puskesmas tertinggi angka DM di Kota Bandung. Teknik pengumpulan 

data menggunakan kuesioner berdasarkan konsep perawatan integratif pada penyakit kronis. Hasil 

penelitian dianalisis menggunakan analisa univariat dengan mean/median. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa 51,5% responden menganggap penting akan perawatan 

integrative di masyarakat. Sebagian besar lansia menganggap penting pelayanan pada dimensi promotif, 

preventif, kuratif, rehabilitatif, dan kemudahan pelayanan. 

Berdasarkan penelitian, diharapkan kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas 

dalam mengembangkan perawatan integrative diabetes di masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan 

kualitas hidup dari pasien Diabetes Melitus 

 

Kata Kunci : diabetes, masyarakat, persepsi, perawatan integrative 
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ABSTRAK 

 

Latar belakang: pengungkapan status berdampak pada penerimaan keluarga. Kajian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi literature dan penelitian terkini tentang pengungkapan status HIV dengan focus khusus 

pada pengungkapan status HIV kepada keluarga.  

Metode:sistematic review dengan pendekatan menggunakan 4 database yaitu Google Scholar, Pubmed, 

ProQuest, EBSCOhost menggunakan bahasa inggris dengan istilah pencarian “disclosure of status”, 

“HIV” dan “family”.  

Hasil: Ada pun criteria inklusi yaitu pencarian di batasi dari periode tahun 2012 sampai 2018, hanya teks 

lengkap yang disertakan, bahasa inggris, kuantitatif, status HIV diketahui keluarga. Sehingga di dapatkan 

11 artikel dengan klasifikasi yaitu manfaat pengungkapan, tempat pengungkapan, faktor pendukung, 

hambatan pengungkapan. Ada pun manfaat pengungkapan yaitu mendapat dukungan, meningkat kan 

hubungan antara orang tua dan anak. Untuk faktor pendukung yaitu pasangan yang telah melakukan uji 

HIV,  jenis kelamin, pendapat keuangan, faktor klinis, psikososial dan pendidikan. Tempat pengungkapan 

yaitu pengungkapan orang tua kepada anak yang terinfeksi dan pengungkapan ODHA kepada pasangan 

dan orang tua. Hambatan meliputi: takut stigmanisasi, kehidupan keluarga yang sulit, ketakutan diketahui 

orang lain dan mengecewakan anak-anak.  

Kesimpulan: publikasi telah menunjukkan bahwa dengan pengungkapan status ODHA kepada keluarga  

(pasangan, orang tua, anak) dapat meningkatkan hubungan keluarga dan meningkatkan kepatuhan 

pengobatan.  

Rekomendasi: peneliti selanjutnya untuk melihat perbedaan persepsi stigma HIV ODHA dan keluarga 

yang telah mengetahui status penyakit anggota keluarga. 

 

Katakunci :  Pengungkapan status, HIV, Keluarga 
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ABSTRAK  

 

Latar Belakang :Banyak pasien yang datang ke IGD dengan kondisi terminal yang membutuhkan 

perawatan end of life care (EOLC) atau palliative care(PC) dimana perawat sebagai bagian dari TIM 

interdisipliner PC yang memberikan perawatan nonfisik seperti psikologis, sosial dan spiritual sehingga 

pasien dan keluarga yang mendampingi mendapat pengalaman kematian yang bermakna. Hal ini menjadi 

tantangan tersendiri bagi perawat IGD yang sebelumnya telah terbiasa dengan rutinitas penyelamatan 

nyawa serta berbagai tindakan heroik yang dilakukan secara cepat dan tepat untuk mencegah kecacatan 

dan kematian. Beberapa RS telah menyediakan perawatan paliatif di IGD namum penelitian terkait 

pengalaman perawat dalam masalah ini masih terbatas.  

Tujuan : untuk memaparkan pengalaman perawat dalam melakukan perawatan paliatif dan end of life di 

Instalasi Gawat Darurat.  

Metode: Artikel terdiri dari studi kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan dari basis data elektronik 

seperti Medline, Google Scholar, Science Direct, PubMed dan Proquest dengan menggunakan kata kunci 

MeSH yang relevan yaitu : Nurses experience, Palliative care, end of life, dan emergency 

department.Artikel yang dipilih yaitu sesuai dengan kriteria PICO dan SPIDER, diterbitkan tahun 2011-

2018, ditulis dalam bahasa Inggris, evaluasi artikel menggunakan penilaian kritis dan pedoman PRISMA. 

Temuan : Dari hasil penelurusan literature, ditemukan sebanyak 9 (Sembilan) artikel terkait dan 

memenuhi kriteria yaitu penelitian kualitatif, reponden perawat IGD yang pernah memberikan PC dan 

EOLC pada pasien dewasa.  

Hasil : Pengalaman perawat IGD memberikanPC dan EOLCdi IGD menunjukkan bahwa perawat 

mengetahui pentingnya perawatan tersebut dibanding pengobatan konvensional bagi pasien terminal, 

namum mereka menyadari belum memiliki kemampuan, kurangnya waktu dan staff, banyaknya pasien, 

beban kerja serta IGD bukan tempat ideal untuk seseorang meninggal menjadi hambatan dalam 

pelaksanaanya.  

Kesimpulan : Perawatan paliatif diakui oleh perawat IGD sangat dibutuhkan bagi pasien dengan 

penyakit kronis dan terminal namum berbagai pengalaman yang dialami atau dikemukakan oleh perawat 

dapat menjadi bahan perbaikan untuk mendukung intervensi professional paliatif berbasis IGD bagi 

pasien dan keluarganya. 

 

kata kunci :Nurses experience, Palliative care, end of life, dan emergency department. 
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ABSTRAK 

 

Latarbelakang: Spiritual merupakan bagian penting dari kehidupan pasien HIV/AIDS, dan dapat 

berdampak pada kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan spiritual.  

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk  menelaah literatur, artikel dan dokumen hasil penelitian yang 

mengindentifikasi kesehatan spiritual pada pasien HIV/AIDS.  

Metode: Penelusuran artikel penelitian melalui database yaitu Google Scholar,Pubmed, ProQuest, 

EBSCOhost, menggunakan kata kunci spirituality, spiritual, health, HIV, AIDS. Kriteria inklusi yaitu 

pencarian dalam periode 2009-2018, artikel berbahasa Inggris, artikel lengkap (full teks).  

Hasil: Didapatkan 10 artikel dengan klasifikasi yaitu makna spiritual, masalah spiritual, peran spiritual, 

upaya meningkatkan kesehatan spiritual. Adapun makna spiritual yaitu: Tuhan adalah segalanya sebagai 

sumber dukungan, menemukan Tuhan dan keimanan. Masalah spiritual yaitu: adanya stressor, stigma dan 

diskriminasi, rasa bersalah, pusus asa dan tidak ada harapan hidup. Peran spiritual yaitu: memberikan 

motivasi dalam keputusan pengobatan ARV, kepatuhan dalam berobat, sebagai kekuatan untuk mengatasi 

penyakit. Upaya meningkatkan kesehatan spiritual yaitu dengan cara pendekatan holistik di dalam 

masyarakat, dengan dimasukkannya aspek spiritual ketika merawat pasien HIV/AIDS.  

Kesimpulan: Setiap pasien HIV/AIDS memiliki masalah kesehatan spiritual yang berbeda-beda 

tergantung dari masing-masing individu dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi. Semakin tinggi 

tingkat spiritual maka semakin membaik dalam menjalani kehidupan meskipun hidup dengan HIV. 

Spiritual penting bagi pasien HIV/AIDS dan mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk perkembangan 

penyakit, kesehatan fisik, dan mental, serta kualitas hidupnya. Saran: Perlu adannya pelayanan 

HIV/AIDS berbasis spiritual dengan cara memberikan konseling spiritual yang mendukung meningkatkan 

kesehatan spiritual  pasien HIV/AIDS. 

 

Kata kunci: Spirituality, spiritual, health, HIV, AIDS 
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ABSTRAK 

 

Keterampilan memasang elektrocardiogram  (EKG)  merupakan salah satu  kompetensi  yang harus 

dapat dicapai oleh mahasiwa keperawatan. Untuk mencapai keterampilan  tersebut perlu  adanya upaya 

penyampaian materi oleh dosen menggunakan media yang tepat, sehingga proses belajar menjadi lebih 

efektif. Proses pembelajaran berkaitan dengan skill perlu waktu yang tidak sedikit dan dibutuhkan 

pengulangan sampai akhirnya betul-betul mahir. Oleh karena itu, perlu media yang mudah diakses 

dimana dan kapan saja, salah satunya melalui media video pembelajaran dengan model teman  sebaya 

mengenai ketrampilan pemasangan EKG sebagai salah satu cara mengatasi masalah keterampilan dalam 

melakukan tindakan pada mahasiswa keperawatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan media video (teman sebaya) terhadap keterampilan pemasangan EKG pada 

mahasiswa keperawatan di STIKes Karsa Husada Garut. Metode penelitian berupa kuasi eksperimen 

dengan desain pre-post test group with control. Teknik sampling  menggunakan total sampling sebanyak 

104 mahasiswa (kelompok intervensi dan kontrol). Hasil penelitian menunjukkan sebagian responden 

memiliki keterampilan sedang dalam pemasangan EKG sebelum dilakukan intervensi. Sebagian besar 

responden memiliki keterampilan tinggi dalam pemasangan EKG setelah dilakukan intervensi. Hasil 

analisa bivariat menggunakan Uji Mann Whithney U Test menunjukkan terdapat peningkatan yang 

bermakna antara keterampilan pemasangan EKG sebelum dan sesudah diberikan intervensi berupa 

penggunaan media video (teman sebaya) tentang ketrampilan pemasangan EKG (P Value = 0.000) 

.Penggunaan media video yang diperankan oleh teman sebaya mampu meningkat kan keterampilan  

keperawatan mahasiswa dalam tindakan pemasangan EKG. Oleh karena itu penggunaan  media video 

sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternatif metode pembelajaran  yang efektif 

dalam meningkatkan kognitif dan kemampuan psikomotor mahasiswa. 

 

Kata Kunci: Media video(teman sebaya), Keterampilan, Pemasangan elektrokardiogram 
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ABSTRAK 

 

Aspirasi merupakan komplikasiyang sering dialami oleh pasien disfagia stroke akibat kerusakan 

saraf kranial. Penelitian ini merupakan quasi experimentalstudy yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh terapi menelan terhadap pencegahan aspirasi pada pasien disfagia stroke. Sampel pada 

kelompok intervensi sebanyak 16 responden dan kelompok kontrol sebanyak 16 responden. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh terapi menelan antara pretest dan posttest pada 

kelompok intervensi (p = 0,002), namun tidak ada perbedaan pengaruh terapi intervensi standar pada 

kelompok kontrol (p = 0,157). Terapi menelan dapat direkomendasikan sebagai intervensi pada 

perawatan pasien stroke akut di Unit Stroke. 

 

Kata kunci: Aspirasi, Disfagia, Stroke, Terapi menelan 
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ABSTRAK 

 

Latarbelakang Stigma terkait HIV merupakan fenomena ketika seseorang memberikan labeling, 

stereotip, separation dan diskriminasi terhadap PLWH (People Live With HIV). PLWH kerap 

mendapatkan stigma dari tenaga kesehatan khususnya dari perawat. Stigma terhadap PLWH 

menyebabkan depresi, kecemasan, rasa sedih, rasa bersalah dan perasaan kurang bernilai yang akan 

menurunkan kualitas hidup, membatasi akses dan penggunaan layanan kesehatan serta mengurangi 

kepatuhan terhadap terapi ARV. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi stigma dan deskriminasi perawat terhadap PLWH. 

 

Metode: artikel dikumpulkan melalui database Google Scholar, Science Direct, Pubmed dengan 

menggunakan kata kunci: HIV-related stigma, discrimination, nurse daristu dikuantitatif. Artikel yang 

dipilih adalah yang memenuhi kriteria: dipublikasikan dalam rentang tahun 2011-2017 dan berbahasa 

Inggris. Artikel kemudian dievaluasi menggunakan critical appraisal dan panduan PRISMA. 

Berdasarkan evaluasi tersebut maka terdapat 6 (enam) artikel yang sesuai. 

 

Hasil penelusuran literature didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi stigma dan deskriminasi 

perawat terhadap PLWH meliputi sikap perawat terhadap PLWH (jenis kelamin, usia, status perkawinan, 

hubungan sosial secara professional dan sikap perawat terhadap PLWH), ketakutan yang irrasional dan 

kurangnya pengetahuan perawat mengenai HIV (pengetahuan penularan dan pencegahan penularan HIV 

ditempat kerja) dan Reuligius. 

 

Kesimpulan faktor-faktor stigma perawat menjadi komponen penting dalam menentukan intervensi 

untuk menurunkan stigma yang diharapkandapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dan 

meningkatkan kualitas hidup PLWH sehingga program untuk mengatasi permasalahan kesehatan PLWH 

menjadi lebih efektif. 

 

keywords: HIV-related stigma, discrimination, nurse. 
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 ABSTRAK 

 

Latar belakang : Tuberkulosis dengan resistensi obat ganda (TuberculosisMultidrug Resistance / TB-

MDR) sampai saat ini masih menjadi masalah terbesar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan 

penyakit TB serta menjadi beban penyakit dan merupakan ancaman kesehatan utama di seluruh dunia. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya TB-MDR adalah faktor pasien yang tidak mematuhi 

anjuran dokter/ petugas kesehatan, tidak teratur menelan paduan OAT,  menghentikan pengobatan secara 

sepihak sebelum waktunya atau karena adanya gangguan penyerapan obat.  Untuk mendapatkan 

pemahaman dan gambaran yang lebih baik pada pasien yang menjalani pengobatan TB-MDR perlu 

dilakukan kajian literatur yang  mengeksplorasi pengalaman pasien dalam menjalani pengobatan TB-

MDR sehingga dapat diketahui persepsi pasien mengenai hambatan dan tantangan dalam pengobatan .  

 

Tujuan : Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengalaman pasien TB-MDR dalam 

menjalani pengobatan.  

 

Metode : Kajian literatur dilakukan dengan pencarian literatur menggunakan beberapa data base seperti 

Pubmed, ebscohost, proquest dan googlescholar. Key word yang digunakan adalah Multidrug Resistance 

Tuberculosis, lived experience, qualitative study. Syarat inklusi yang ditetapkan dalam kajian literatur ini 

adalah penelitian dengan menggunakan disain studi kualitatif, berbahasa Inggris dan dalam kurun waktu 

10 tahun terakhir. fokus sampel penelitian adalah pasien TB-MDR dan artikel yang ditolak adalah artikel 

dengan metode kuantitatif. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdapat 6 artikel yang memenuhi 

kriteria untuk dilakukan review.  

 

Hasil : Dari 16 artikel yang didapat hanya 5 artikel yang memenuhi syarat inklusi. Tema-tema yang 

ditemukan adalah pendekatan untuk meningkatkan kepatuhan, mengatasi hambatan terhadap kepatuhan 

pengobatan, pengetahuan tentang diagnosis TB-MDR, reaksi awal terhadap penyakit, tantangan terkait 

dengan masalah pengungkapan penyakit, pengalaman stigma, masalah ekonomi, alasan putus berobat, 

berjuang untuk tetap berada dalam pengobatan, motivasi diri, kesadaran tentang penyakit dan pengobatan, 

dukungan konseling, dukungan nutrisi, dukungan keluarga dan masyarakat serta dukungan sosial.  

 

Kesimpulan : Pengalaman pasien TB-MDR terkait pengobatan meliputi dukungan yang diterima, 

pengalaman stigma, motivasi dan masalah psikologi, pengetahuan tentang penyakit TB-MDR, kesulitan 

ekonomi serta akses pelayanan kesehatan. 

 

Kata Kunci : Tuberkulosis Multidrug Resistant, pengobatan,studi kualitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

LITERATURE REVIEW : INTERVENSI DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS TIDUR PASIEN GAGAL JANTUNG 
 

Dwi Retno Handayani¹, Cecep Eli Kosasih², Aan Nur‟aini³ 

 

¹Mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan – ²·³Dosen Fakultas Keperawatan 

Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Email: dwieenno@yahoo.com 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Istilah gagal jantung kongestif atau dekompensasi cordis menggambarkan situasi akut 

atau kronis dimana jumlah darah dipompa oleh jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh 

pada pengisian jantung normal (Nederend, Damman, & Kok, 2015). Perubahan pada kualitas tidur pada 

pasien gagal jantung juga dipengaruhi oleh tingkat keparahan penyakit yang menyebabkan perubahan 

secara patologis pada pasien seperti timbulnya sesak nafas dan adanya pembatasan pada saat aktivitas 

(Suwartika, Ira & Cahyati, Peni; 2015). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah literatur, artikel 

dan dokumen hasil penelitian yang mengindentifikasi intervensi dalam meningkatkan kualitas tidur pasien 

gagal jantung. Metode: Penelusuran artikel penelitian melalui database yaitu Google Scholar, Ebscohost, 

Gale, dan Proquest menggunakan kata kunci: intervensi keperawatan (tehnik relaksasi), kualitas tidur, 

pasien gagal jantung (DC) dalam periode 2010-2018. Hasil penelusuran didapatkan 83 artikel yang 

melakukan penelitian eksperimen, quasi eksperimen dan hanya 11 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. 

Peneliti menelaah 7 artikel berdasarkan tahun publikasi, desain pendekatan, durasi penelitian, sampling, 

kelompok intervensi dan hasil penelitian. Kesimpulan: Dari beberapa artikel yang sudah dianalisis, dapat 

disimpulkan bahwa diperlukan intervensi keperawatan dalam meningkatkan kualitas tidur pasien gagal 

jantung. Saran: Perlu dilakukan penelitian terhadap intervensi relaksasi paling tepat dalam meningkatkan 

kualitas tidur pasien gagal jantung. 

 

 

Kata Kunci:heart failure, sle ep quality, tehnik relaksasi 
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ABSTRAK 

 

Keberadaan pasien dengan penyakit kritis berdampak terhadap fisik dan psikologis keluarga, salah 

satunya adalah stres. Stress dipengaruhi oleh mekanisme koping. Seseorang cenderung menggunakan 

mekanisme koping adaptif pada situasi yang dapat diatasi dan menggunakan mekanisme koping 

maladaptif pada situasi yang berat dan diluar kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara mekanisme koping dengan tingkat stres pada 

keluarga pasien dengan penyakit kritis di ruang ICU di RSUD Majalaya Kabupaten Bandung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif korelasi dengan pendekatan cross 

sectional, pada sampel sebanyak 36 orang dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan 

berupa angket untuk mekanisme koping dan DASS untuk tingkat stress. Analisis data menggunakan chi 

square.  

Hasil penelitian didapatkan bahwa mekanisme koping keluarga pasien dengan penyakit kritis di ruang 

ICU lebih dari setengahnya sebanyak 23 orang (63,9%) maladaptif, tingkat stres keluarga pasien dengan 

penyakit kritis di ruang ICU kurang dari setengahnya sebanyak 14 orang (38,9%) berada pada tingkat 

berat, nilai p-value 0,036 (<0,05) dengan tingkat keeratan korelasi rendah. Sehingga dapat disimpulkan 

ada hubungan antara mekanisme koping dengan tingkat stres.  

Disarankan kepada pihak rumah sakit untuk menambah fasilitas ruang tunggu serta bagi perawat untuk 

terus mampu melakukan komunikasi terapeutik kepada keluarga pasien mengenai kondisi pasien yang 

sedang di rawat. 

 

 

Kata Kunci  : Mekanisme Koping, Penyakit Kritis, Tingkat Stres 
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ABSTRAK 

 

Latar belakang:Deteksi dini Diabetic Foot Ulcer(DFU) sangat diperlukan namun,dipelayanan kesehatan 

jarang dilakukan karena membutuhkan banyak waktu dan keterbatasan alat pemeriksaan. Metode yang 

bisa digunakan untuk pemeriksaan kaki adalah Ipswich Touch Test (IpTT) karena metode ini tidak 

membutuhkan alat khusus.Kajian ini bertujuan untuk menyajikan, mengkompilasi dan memeriksa hasil 

penelitian deteksiDFU menggunakan IpTT.  

 

Metode: penelusuran artikel menggunakan electronic database melalui Google Scholar, Pubmed, 

ScienceDirect, ProQuest menggunakan kata kunci “Ipswich Touch Test”, “Screening Method” dan“Foot 

Ulcer” dari studi kuantitatif. Kriteria inklusi yaitu artikel lengkap yang diterbitkan pada 2011-2018, 

bahasa Indonesia atau Inggris, jenis penelitian review, case-control, komparasi, ataupun cross-sectional.  

 

Hasil: Berdasarkansearching menggunakan kata kunci diperoleh 235 artikel. Didapatkan 5artikel yang 

memenuhi kriteria inklusi. IpTT dilakukan selama 1-2 detik.dengan menyentuh ujung jari kaki pertama, 

ketiga dan kelima menggunakan telunjuk. IpTT memiliki sensitifitas dan spesifitas tinggi dibandingkan 

VPT≥25,NDS≥6, dan monofilamen 10-g dalammengidentifikasi DFU dan mendeteksi kehilangan sensasi 

kaki. 

 

Kesimpulan:IpTTmetode skrining yang dirancang untuk memprediksi resiko ulkus yang efektif, 

sensitifitas(76-78%), spesifitas(90-99%), mudah dilakukan, tanpa latihan khusus dalam pelaksanaannya, 

bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun keluarga pasien dirumah. 

 

Rekomendasi: IpTT bisa dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pemberian asuhan keperawatan 

untuk deteksi dini komplikasi kaki diabetes. 

 

KataKunci :  Ipswich Touch Test, metode skrining, luka kaki 
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang:Menciptakan suatu lingkungan dimana safety culture menjadi prioritas utama 

merupakan rekomendasi Institute of Medicine (IOM) dalam meningkatkan patient safety. Safety culture 

yang terbentuk di IGD sendiri mempunyai karakeristik khas sesuai dengan lingkungan kerja yang 

kompleks, tidak teratur, padat serta sulit dikendalikan. Tujuan literatur review ini adalah untuk melihat 

safety culture yang terbentuk di IGD, dimensi yang memengaruhi, serta hubungannya dengan adverse 

event. 

 

Metode: Penelaahan dilakukan terhadap 10 artikel relevan dengan menggunakan metode scoping review 

yang diperoleh melalui pencarian sistematis database komputerisasi EBSCOhost, Pubmed dan Proquest. 

Kata kunci yang digunakan meliputi :safety culture, safety climate, emergency department. Literature 

review ini menggunakan analisis narasi untuk mendeskripsikan hasil penelitian jurnal dan artikel yang 

dipublikasikan dari tahun 2009 – 2018.  

 

Hasil: Safety culture yang terbentuk di IGD merupakan interaksi dari lingkungan, kognitif, sosial dan 

linguistik (komunikasi) yang terjadi di IGD. Lingkungan yang penuh stress dan dipengaruhi oleh 

kelelahan emosional menyebabkan tenaga kesehatan mempunyai ekspektasi yang lebih tinggi terhadap 

safety culture. Beberapa dimensi safety culture terbukti berpengaruh secara positif baik terhadap 

penurunan insiden maupun penerapan patient safety di IGD.  

 

Kesimpulan &Rekomendasi: Meningkatkan safety culture sebagai upaya untuk mengurangi insiden 

dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

persepsi  

terhadap safety culture. 

 

Kata Kunci: safety culture, safety climate, Emergency department 
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ABSTRAK 

 

Latar belakang: Pada pasien kanker stadium lanjut akan muncul gejala yang bersamaan atau  lebih 

dikenal dengan symptom cluster, baik itu karena penyakitnya itu sendiri maupun efek dari pengobatan. 

Meskipun kemajuan dalam penelitian kanker stabil dan pilihan pengobatan semakin efektif tersedia, 

pengobatan kanker masih terkait dengan berbagai efek samping dan gejala yang tidak diinginkan. Hal ini 

dapat mengakibatkan distres yang signifikan, gangguan fungsional, dan penurunan kualitas hidup. 

 

Tujuan: Ulasan ini mengexplorasi penilaian publikasi tentang dampak symptom cluster pada kualitas 

hidup pasien kanker stadium lanjut.  

 

Metode:Studi ini merupakan tinjauan sistematis artikel ilmiah yang terbit pada tahun 2011 hingga 2018 

mengenai dampak symptom clusterpada kualitas hidup pasien kanker stadium lanjut. ProQuest, Google 

Schoolar, PubMed, dan Science Direct adalahdatabases primer yang digunakan untuk mencari literatur. 

Kata kunci yang digunakan: advanced cancer, symptom cluster, dan quality of life.Artikel yang dipilih 

adalah studi kuantitatif yang berbahasa Inggris dan didapatkan 406 artikel. 

 

Hasil:Artikel yang dikaji mengungkapkan empat symptom cluster pada pasien kanker stadium lanjut yang 

cenderung mengelompok, yaitu:nyeri, kelelahan, gastrointestinal, dan depresi. Masing-masing dari cluster 

ini mempengaruhi kualitas hidup dengan beragam tingkat pengaruh.  

 

Kesimpulan:Ada konsistensi terbatas dalam cara,  dimana symptom clusterdan variabel yang terkait 

diidentifikasi.Pengalaman subyektif pasien dan desain longitudinal diperlukan dalam penelitian symptom 

cluster kedepannya. 

 

Kata Kunci :Advanced cancer, symptom cluster, quality of life,. 
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ABSTRAK 

 

Background: Stroke merupakan suatu penyakit akibat terganggunya fungsi syaraf lokal dan/atau 

menyeluruh yang munculnya secara mendadak, progresif dan cepat. Gangguan fungsi syaraf pada stroke 

disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non tromatik. Gejala yang ditimbulkan berupa 

kelumpuhan wajah atau anggota badan, bicara tidak lancar, bicara tidak jelas (pelo), perubahan kesadaran, 

gangguang penglihatan dan lainnya. Artikel  ini  bertujuan untuk mengetahui efektifitas treatmen non 

farmakologi dalam meningkatkan kemampuan berbicara pasien post stroke dengan dysarthria. Methods: 

digunakan dalam menulis artikel ini adalah cirtical review. Artikel dikumpulkan melalui database 

Medline, Google Scholar, Science Direct, Pubmed dengan menggunakan kata kunci : treatment,  non 

farmakologi, Speech Language therapy (SLT) dan Nonspeech-Oralmotor Therapy terdiri dari studi 

kuantitatif. Artikel yang dipilih adalah  yang  memenuhi kriteria berdasarkan PICO, dipublikasikan  

dalam rentang tahun 2010-2017, dan berbahasa Inggris. Artikel kemudian dievaluasi menggunakan 

critical appraisal dan panduan PRISMA. Berdasarkan evaluasi tersebut maka terdapat 6 (enam) artikel 

yang sesuai dengan tujuan dan kriteria review. Result: Dari hasil penelusuran literature didapatkan 

latihan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara pasien post strokeyaitu: Speech 

Language therapy (SLT), Nonspeech-Oralmotor Therapy: blowing pipe, Non-speech oro-motor exercises 

dan repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). Conclusion: dapat disimpulkan bahwa metode 

yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara pasien post stroke dengan dysarthria adlah  

dengan mengkombinasikan Non-speech oro-motor exercises dan language therapy (SLT) selama periode 

intervensi pada kelompok yang diberikan perlakuan. 

 

Keywords: Non farmakologi, Nonspeech-Oralmotor Therapy, Speech Language therapy (SLT), 

Treatmen 
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ABSTRAK 

 

Latarbelakang. Stunting adalah masalah undermal nutrisi kronik, kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan 

masalah balita.Malnutrisi didefinisikan asupan nutrisi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolik. Telaahli teratur ini bertujuan untuk mengatahui faktor stunting yang dapat dicegah melalui 

pemberian diet modifikasi yogurt tempe. 

 

Metode.Pencarian literature dari buku-buku keperawatan dan data base elektronik seperti Proquest, 

EBSCO, dan google scholar dengan menggunakan kata kunci malnutrisi, stunting, yogurt, dan tempe. 

standar  literature yang digunakan adalah publikasi tahun 2004-2018. 

 

Hasil.Berdasarkan telaah bahwa stunting dapat dicegah melalui pemberian diet modifikasi yang 

memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil/calon ibu dan balita serta masalah pemenuhan nutrisi yang 

berkaitan dengan sosio ekonomi dan malabsorpsi. Pemanfaatan modifikasi tempe yang kaya nutrisi 

esensial dan kaya akan asam folat yang dibutuhkan ibu hamil dalam menunjang pertumbuhan janin. 

Tempe mudah di jangkau secara ekonomis menja disolusi untuk mencegah terjadinya stunting di 

masyarakat akibat keterbatasan pemenuhan nutrisi. Konversi tempe ke dalam bentuk yogurt 

mempermudah penyerapan nutrisi untuk mencegah stunting dari status gizi kurang akibat malabsorpsi. 

 

Simpulan.Pemberian diet pendamping yogurt tempe tepat dilakukan kepada ibu hamil/calon ibu dan 

balita pada usia 1-5 tahun untuk mencegah stunting. 

 

Kata Kunci:Malnutrisi, stunting, yogurt tempe. 
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ABSTRAK 

 

Pendahuluan. Sebanyak 10-20% remaja di dunia mengalami kondisi penyakit kronis. Remaja dengan 

kondisi penyakit kronis mengalami perubahan fisik, kognitif, sosial, emosional, psikologis, dan 

penurunan keterlibatan disekolah yang akan menurunkan kualitas hidup remaja. Perubahan yang terjadi 

menimbulkan rasa canggung mengenai tubuh mereka, khawatir terhadap kenormalan, 

danmenjadilebihtertutup.Sebagianbesar remaja merasa kebutuhan privasi mereka masih belum terpenuhi 

sehingga kurang puas pada saat dirawat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 

pemenuhan kebutuhan privasi dan kepuasan pada remaja kondisi penyakit kronis. 

 

Metode. Telaah literatur mencangkup artikel penelitian yang didapatkan melalui database elektronik: 

Pubmed, Google Scholar dan ScienceDirect yang melibatkan pemenuhan kebutuhan privasi dan kepuasan 

layanan pada remaja kondisi penyakit kronis, dipublikasikan pada tahun 2007-2017 menggunakan kata 

kunci kepuasan, penyakitkronis, privasi, remaja. 

 

Hasil. Didapatkan 9 artikel yang memenuhi kriteria. Dalam artikel tersebut didapatkan bahwa remaja 

kondisi penyakit kronis memerlukan pemenuhan kebutuhan privasi informasi, fisik, psikologis, dan sosial 

dalam mencapai kepuasan pada saat berada di ruang rawat inap.  

 

Simpulan.Empat kebutuhan privasi terpenuhi hingga mencapai kepuasan pada remaja kondisi peyakit 

kronis akan meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan remaja pada penyedia layanan kesehatanya itu 

perawat.  

 

Kata Kunci: kepuasan, penyakitkronis, privasi, remaja  
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ABSTRAK 

Latar Belakang : Vein Viewer atau Contrast Enhancer (VCE) adalah alat untuk melihat posisi vena 

dengan memanfaatkan prinsip penyerapan cahaya infra merah oleh darah sehingga darah (pembuluh 

darah) terlihat jelas dan diproyeksikan secara real time pada kulit. Vein Viewer menggunakan cahaya 

inframerah untuk menyinari bagian tubuh yang akan diukur. Sebuah imager CCD menangkap gambar 

dari cahaya inframerah yang terpantul dari pasien. Foto yang dihasilkan imager CCD kemudian 

diproyeksikan oleh proyektor cahaya tampak ke pasien dalam posisi sejajar dengan sistem pengambilan 

gambar. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menelaah literatur, artikel dan dokumen hasil penelitian 

yang mengidentifikasi Vein Viewer terhadap pemasangan infus .Metode : penelusuran artikel penelitian 

melalui database yaitu Google schoolar,Pubmed , Proquest, EBSCHOhost, menggunakan kata kunci Vein 

Viewer, Infra Red, Infus, pencarian dilakukan dari tahun 2008 sampai 2018dan hanya teks lengkap yang 

di sertakan dalam kajian literatur ini.Hasil : Didapatkan 13 artikel sesuai dengan kriteria inklusi 

Kesimpulan : Vein Viewer AV 400 berpengaruh terhadap pelaksanaan pemasangan infus, menghemat 

biaya, menurunkan rasa sakit. Saran : ada penelitian lanjutan tentang Vein Viewer dengan model yang 

berbeda. 

Kata Kunci : Vein Viewer, Infra Red, Infus 
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ABSTRAK  

 

Latar belakang: Fatigue merupakan masalah yang sering muncul dimana86,5% pada pasien kanker 

payudara yang menjalani kemoterapi.Peran perawat adalah mengatasinya melalui berbagai terapi non 

farmakologis salah satunya melalui aromaterapi.Bunga mawar menjadi pilihan karena terdapat beberapa 

bahan kimia dalam minyak atsiri diantaranya sitral, sitronelol, geraniol, linalol, nerol, eugenol, feniletil, 

alkohol, farnesol, nonil, dan aldehida. Pemberian aromaterapi diharapkan dapat menurunkan gejala 

fatigue pada pasien yang menjalani kemoterapi. Tujuan: Untuk melakukan eksplorasi penelitian tentang 

pengaruh aromaterapi terhadap fatigue pada pasien kanker payudara. Metode: Studi literatur ini 

menggunakan metode scoping review. Pencarian literatur elektronik dilakukan dengan menggunakan 

database:Google Schoolar, PubMed, dan Science Direct. Sedangkan kata kunci yang digunakan adalah: 

aromatherapi rose, fatigue, chemothrapy, breast cancer. Sebanyak 35 artikel ditemukan, namun yang 

memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi hanya 7 artikel. Hasil:Dari tujuh artiklel yang diteliti muncul 3 

tema terkait pengaruh aromaterapi terhadap fatigue, didapatkan bahwa aromaterapi mawar dapat menjadi 

pilahan untuk mengurangi keluahan fatigue dimana efek aromaterpi memberikan sensasi rileks dan 

nyaman. Kesimpulan: pemberian aromaterapi mawar terhadap fatigue pada pasien kanker perlu 

mendapatkan perhatian karena masih sedikit penelitian terkait hal tersebut dan aromaterapi mawar mudah 

untuk didapatkan sehingga bisa dijadikan pertimbangan untuk diteliti lebih lanjut keefektifan pada pasien 

kanker payudara yang mengalami fatigue. 

 

Kata Kunci: Aromathrapi Rose, fatigue, kanker payudara 
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ABSTRAK 
 

Latar Belakang: Healthcare Associated Infections (HAIs) merupakan penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas serta meningkatnya biaya kesehatan. HAIs terdiri dari pemasangan vena sentral, 

VentilatorAssociated Pneumonia (VAP), Infeksi Luka Operasi (ILO) dan Flebitis. Angka kejadian 

Flebitis sekitar 20%-70% pada pasien yang terpasang infus. Flebitis dapat meningkat sesuai dengan 

lamanya pemasangan jalur intravena, komposisi cairan tubuh, obat yang diberikan, ukuran dan tempat 

kanula dimasukkan dan masuknya mikroorganisme saat penusukan. Tujuan: Untuk mengeksplorasi 

literatur dan  penelitian terkini tentang penatalaksanaan Flebitis. 4 database dicari (Google Scholar, 

PubMed, ProQuest, EBSCOhost) menggunakan istilah pencarian “Treatment of infusion Phlebitis”, 

“Phlebitis” dan “phlebitis scale” untuk bahasa Inggris serta “Penatalaksanaan Flebitis”, “Flebitis”, 

dan”skala Flebitis” untuk bahasa Indonesia. Pencarian dibatasi dari periode tahun 2008 sampai 2018, 

hanya teks lengkap yang disertakan, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam pencarian 10 artikel 

didasarkan pada tahun publikasi, desain pendekatan, durasi penelitian, sampling, kelompok intervensi dan 

hasil penelitian. Kesimpulan: Dari beberapa artikel yang dianalisis, disimpulkan bahwa diperlukan 

intervensi keperawatan terkait dengan penatalaksanaan untuk menurunkan skala Flebitis pada pasien yang 

terpasang Infus. Hasil: Cara yang digunakan untuk menurunkan skala Flebitis kompres hangat, kompres 

dingin, kompres lidah buaya, kompres NaCl 0,9%, Kompres Alkhohol 70%, Contrast Therapy.Saran: 

Perlu dilakukan penelitian intervensi efektif untuk menurunkan skala Flebitis pasien yang terpasang Infus. 

 

Katakunci :  Penatalaksanaan Flebitis, Flebitis, Skala Flebitis 
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ABSTRAK 

 

Wanita menikah dini berisiko mengalami komplikasi kehamilan sehingga pengetahuan wanita menikah 

dini terhadap kehamilan diperlukan untuk mencegah meningkatnya risiko kehamilan dan kematian. 

Sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang pengetahuan wanita tentang dampak yang timbul akibat 

menikah dini terhadap kehamilan di Margajaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

pengetahuan wanita tentang dampak pernikahan dini terhadap kehamilan di wilayah kerja Puskesmas 

Margajaya. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah wanita yang 

menikah dini di wilayah kerja Puskesmas Margajaya yang berjumlah 81 orang dan sampel di ambil 

menggunakan teknik total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala 

Gutmann dan dianalisis menggunakan distribusi frekuensi yang dikategorikan menjadi baik, cukup dan 

kurang. Hasil  penelitian adalah 57% responden memiliki pengetahuan yang baik, 29,6% responden 

memiliki pengetahuan cukup, dan 13,5% responden memiliki pengetahuan kurang. Simpulan dari 

penelitian adalah pengetahuan wanita yang menikah dini di Margajaya hanya sebagian kecil memiliki 

pengetahuan yang kurang tentang dampak pernikahan dini terhadap kehamilan terutama mengenai pre-

eklampsia dan eklampsia.  Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya  informasi yang mereka 

peroleh tentang dampak pernikahan dini terhadap kehamilan. Perawat disarankan  memberikan 

pendidikan kesehatan tentang dampak pernikahan dini terhadap kehamilan khususnya pengetahuan 

tentang pre-eklampsia dan eklampsia pada wanita menikah dini. 

  

Kata kunci: Dampak, Kehamilan, Pengetahuan, Pernikahan Dini. 
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ABSTRAK 

 

Kesehatan pada dosen menjadi permasalahan yang penting dewasa ini, penurunan kinerja dosen yang di lihat 

dari efektivitas tatap muka dalam proses belajar mengajar mengalami penurunan. Rendahnya tingkat 

tatap muka dari dosen di karenakan terjadinya perubahan sehingga menciptakan harapan kinerja yang 

tinggi. dosen tidak lagi hanya melakukan kegiatan pembelajaran, tetapi di tuntut juga melakukan 

penelitian berkelanjutan dan pengabdian masyarakat. Hal tersebut tentu berdampak pada beban kerja 

sehingga kejadian stress dan kelelahan pada dosen semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk 

Menganalisis Faktor Dominan yang Mempengaruhi Masalah Kesehatan pada Dosen. Metode 

pencarian litelatur menggunakan beberapa data base seperti IJSBAR, WJEIS, Google Scolar, IJESC, 

MCSER dan IJHSS Kata kunci yang digunakan dalam pencarian yaitu kelelahan kerja, stres kerja, 

beban kerja, kesehatan dosen. Populasi yang di gunakan adalah dosen, rencana intervesi yang di 

berikan adalah tingkat kesehatan dan tidak membandingkan dengan intervensi lain dengan hasil yang 

diharapkan adalah peningkatan kesehatan pada dosen. Kriteria inklusi artikel yang di pilih yaitu 

fokus responden pada faktor yang mempengaruhi kesehatan dosen dan penelitian ekplanatori yang 

mencari hubungan atau pengaruh. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdapat 8 artikel yang 

memenuhi kriteria untuk dilakukan review. Hasil review adalah terdapat beberapa faktor yang 

memberikan pengaruh terhadap tingkat kesehatan dosen seperti usia, jenis kelamin, beban kerja, 

tingkat stres dan kondisi lingkungan tempat kerja termasuk kebijakan manajemen dan status 

Universitas juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya kesehatan dosen. Faktor yang 

mempengaruhi kesehatan dosen sangat beragam, begitu juga tentang ketahanan fisik serta coping 

stress yang dimiliki setiap individu tentu berbeda. Secara demografi dosen memiliki pengaruh 

terhadap tingkat kesehatan mereka. Penulis merekomendasikan perlu adanya lembaga internal 

Universitas yang secara khusus menangani masalah beban kerja pada dosen, karena batas maksimum 

beban kerja dari seseorang berbeda sehingga dengan adanya lembaga tersebut beban kerja dari dosen 

dapat di sesuaikan, selain itu dosen perlu mendapat pelatihan coping stress untuk menjaga tingkat 

stres mereka. 

 

Kata kunci : Kesehatan dosen, demografi dosen, kinerja dosen    
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Abstrak 

 
Latar belakang:Pressure ulcer merupakan salah satu prediktor kualitas pelayanan rumah sakit. 

Prevalensi pressure ulcer di Indonesia lebih tinggi dibandingkan ASEAN yang mencapai 33.33%. 

Peningkatan resiko terjadi pada pasien tirah baring di ruang intensif. Dampak yang ditimbulkan berupa 

peningkatan biaya perawatan dan terganggunya proses rehabilitasi. Beberapa lembaga telah melakukan 

research tentang metode pencegahan pressure ulcer pada setting berbeda. Sehingga, perlu evidence-based 

yang komprehensif mengenai pencegahan pressure ulcer pasien tirah baring di ruang intensif. 

Tujuan:literature review ini untuk mengetahui strategi keperawatan berbasis fakta dalam mencegah 

pressure ulcer pasien tirah baring di ruang intensif. 

Metode: yang digunakan adalah critical review dengan rentang tahun 2007-2017 dalam Bahasa Inggris 

dan Indonesia pada level III (Quasi Experimen) keatas. PubMed, Proquest dan Google Scholar 

merupakan database yang digunakan, dengan kata kunci “Pressure ulcer”and “prevention and control” 

and “nursing”. Artikel diseleksi bertahap menggunakan Appraisal tool PRISMA dan didapatkan 17 

artikel. Hasil:review menyebutkan 3 strategi keperawatan yang dapat diaplikasikan yaitu melaksanakan 

pengkajian resiko, memperbaiki resiko penyebab, serta penilaian integritas dan mempertahankan 

kelembaban kulit. Ketiga strategi keperawatan ini harus dilakukan secara holistic dan komprehensif, 

meskipun faktanya penilaian integritas dan manajemen kelembaban kulit oleh perawat ruang intensif 

belum maksimal. Simpulan dan saran: Perawat kritis masih berfokus pada prioritas ancaman kehidupan 

dan banyaknya terapi yang diberikan pada pasien ruang intensif. Oleh karena itu, perawatan kulit harus 

menjadi perhatian khusus dan digunakan sebagai tindakan mandiri keperawatan. 

 

Kata Kunci : Pencegahan, Perawatan Intensif, Pressure ulcer, danTirah Baring 
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ABSTRAK 

 

Situasi kejadian yang menimbulkan stres dan ansietas yang umumnya dihadapi oleh mahasiswa adalah 

saat mengerjakan skripsi, sebagai salah satu syarat wajib kelulusan. Bila kondisi tersebut dibiarkan dan 

tidak dikelola dengan baik dapat berkontribusi terhadap terjadinya depresi bahkan dapat mengarah pada 

tindakan bunuh diri. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi pengaruh Progressive Muscle Relaxation 

(PMR) terhadap tingkat stress, ansietas, dan depresi pada mahasiswa keperawatan  yang sedang 

mengerjakan skripsi di wilayah Jakarta. Metode yang digunakan Quasi experiment pre-post test with 

control group. Sampel penelitian adalah mahasiswa keperawatan yang sedang mengerjakan skripsi 

sebanyak 50 responden melalui total sampling (25 = intervensi, 25= kontrol). Data dianalisis dengan 

Marginal Homogeneity dan Chi-Square Test. Hasil penelitian menunjukkan penurunan tingkat stress, 

ansietas, dan depresi pada kelompok intervensi signifikan setelah diberikan PMR (Pvalue<0,05). Latihan 

PMR yang teratur dan sistematis mampu menghasilkan kemampuan relaksasi pada mahasiswa selama 

mengerjakan skripsi. Kesimpulan: PMR dapat menurunkan tingkat stress, ansietas, dan depresi 

mahasiswa keperawatan yang sedang mengerjakan skripsi. Penelitian ini merekomendasikan pada 

pelayanan kesehatan jiwa dan institusi pendidikan keperawatan untuk mengaplikasikan PMR dalam 

menurunkan tingkat stres, ansietas, dan depresi pada mahasiswa. 

 

Kata Kunci: Ansietas, Depresi, Mahasiswa, Progressive Muscle Relaxation, Stres. 
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ABSTRAK 

 

Asma pada anak merupakan masalah bagi pasien dan keluarga, karena berpengaruh terhadap berbagai 

aspek khusus yang berkaitan dengan penurunan kualitas hidup, termasuk proses tumbuh kembang baik 

pada masa bayi, balita, usia sekolah maupun remaja. Penyakit asma juga akan berdampak terhadap 

penurunan produktivitas, ketidakhadiran disekolah, peningkatan biaya kesehatan, risiko perawatan di 

Rumah Sakit, dan bahkan akan menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-

faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup anak dengan asma di RSUD dr. Soekardjo Kota 

Tasikmalaya dan RSUD Kabupaten Ciamis. Penelitian ini merupakan penelitian Analitik Observasional 

dengan rancangan Cross Sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah anak  usia 7-18 tahun dengan 

asma yang berkunjung ke pelayanan rawat jalan dengan jumlah 72 responden dengan teknik pengambilan 

sampel Consecutive Sampling. Hasil Penelitian membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara 

derajat asma (p value :0,000), dan tingkat kontrol asma (p value : 0,001) dengan kualitas hidup anak 

dengan asma, akan tetapi tidak adanya hubungan yang signifikan antara sosial ekonomi (p value : 0,636), 

kepadatan rumah (p value :0,558), status gizi (p value: 0,767), dan lama menderita asma (p value :0,088) 

dengan kualitas hidup anak dengan asma. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa derajat asma 

merupakan faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan kualitas hidup anak.   

 

Kata Kunci  : Asma, Kualitas hidup, anak   
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      ABSTRAK 

 

Lanjut usia  yang tinggal di pesisir pantai kebanyakan masih beraktivitas ikut membantu melaut mencari 

ikan, menjemur ikan hasil tangkapan dan memiliki beragam aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Lansia 

yang meraih penuaan yang sukses adalah tipe lanjut usia yang berhasil dengan melihat keadaan 

kesehatan, kognitif dan aktivitas sehari-hari. Succeful aging pada lansia masih perlu diteliti lebih lanjut 

karena karateristik lansia di setiap daerah tidak sama. Tujuan penelitian  untuk melihat hubungan jenis 

kelamin, status, tingkat pendidikan dengan Penuaan Sukses pada lansia yang tinggal di pesisir pantai 

nambo (diukur mengunakan Successful Aging Inventory (SAI)) mengunakan metode deskriptif korelasi 

dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah lansia usia 60 - 90 tahun 

sebanyak 50 lansia yang ditetapkan sebagai sampel dengan teknik total sampling. Hasil penelitian dilihat 

dari  penilaian diri sendiri lansia dan ditunjukkan oleh skor mereka pada SAI menunjukan penuaan 

“berhasil” sebanyak 28 orang (56%), penuaan “agak berhasil”17 orang (34%), penuaan “tidak berhasil” 

sebanyak 4 orang (8%), penuaan “agak tidak berhasil”  sebanyak 1 orang (2%). Ada hubungan antara 

Succesfull aging dengan jenis kelamin (p=0,000), status pernikahan (p=0,000), status pendidikan 

(p=0,000) dan suku (p=0,002). Saran berdasarkan hasil penelitian pemberian informasi tentang penuaan 

yang berhasil pada lansia yang tinggal di daerah pesisir dapat menjadi motivasi kesuksesan lansia dalam 

menjalani proses penuaannya. 

 

Kata Kunci :  Penuaan, Penuaan yang sukses, Lansia, Pesisir 
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ABSTRAK 

 

Stroke merupakan salah satu penyakit katastropik penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Kurangnya 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang stroke menyebabkan keterlambatan penanganan dan 

pemulihan pasca penyakit. Sehingga berdampak pada kematian atau komplikasi penyakit bahkan 

kecacatan. Perlu adanya upaya pencegahan dan deteksi dini yang dapat dilakukan di rumah. Saat ini 

deteksi dini dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan melalui skrinning. Penggunaan 

telepon pintar mampu meminimalisir keterlambatan penanganan. Hal ini menjadi peluang pengembangan 

aplikasi telepon pintar sebagai media deteksi dini penyakit stroke karena sebagian besar masyarakat 

menggunakan telepon pintar dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

penggunaan telepon pintar sebagai media deteksi dini penyakit stroke. Analisisliteratur secara 

komprehensif melalui Google Scholar, Proquest, dan EBSCO 5 tahun terakhir, dengan kata kunci 

strokeearly detection, source information, smartphone application. Kriteria inklusi yaitu artikel aplikasi 

telepon pintar dan stroke 5 tahun terakhir. Data dianalisis dalam tabel berisi judul, penulis, tahun, dan 

hasil. Sebanyak 15 artikel menunjukkan penggunaan telepon pintar dapat memberikan penilaian tanda 

dan gejala stroke ringan yang dialami oleh individu secara efektif dan efisien. Media ini juga dapat 

memberikan informasi penyakit secara interaktif dan komunikatif. Media ini sudah banyak digunakan 

untuk deteksi dini dan sumber informasi penyakit stroke di luar negeri. Aplikasitelepon pintarmenjadi 

media inovatif yang dapat membantu individu untuk melakukan deteksi dini dan mendapatkan informasi 

penyakit stroke yang praktis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil studi literatur ini dapat dijadikan 

acuan dalam menentukan bentuk intervensi atau media yang tepat dalam mendukung upaya pencegahan 

peningkatan kasus penyakit stroke di Indonesia.  

 

Kata kunci : aplikasi telepon pintar, deteksi dini, stroke 
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ABSTRAK 

 

Tuberkulosis paru merupakan salah satu penyakit infeksi tertinggi yang masih menjadi permasalahan di 

dunia. Fenomena di masyarakat sekarang ini adalah masih ada anggota keluarga yang takut apalagi 

berdekatan dengan seseorang yang disangka menderita Tuberkulosis (TB) paru, sehingga muncul stigma. 

Pengobatan TB yang lama mengharuskan penderita memerlukan waktu dan kesiapan secara psikologis 

agar dapat terus menjalani pengobatan secara konsisten dan teratur. Hal tersebut dapat  mempengaruhi 

interaksi sosial dengan masyarakat lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis 

hubungan lamanya menderita TB dengan interaksi sosial pada penderita TB paru di Puskesmas  

Sindanglaut . 

Jenis penelitian yang digunakan adalah survei analitik  dengan pendekatan observasional cross sectional, 

jumlahpopulasisebanyak 29 orang, pengambilan sampel dengan tehnik total sampling, instrumen 

penelitian menggunakan Kuesioner. Analisa data menggunakan uji chi square. 

Hasil penelitian menunjukkan  bahwa Sebagian besar lamanya menderita TB adalah 2 bulan sebanyak 16 

responden (55,2%), dan terdapat  yaitu 13 responden (44,8%) yang menderita TB >  2 bulan. Sebagian 

besar responden menyatakan interaksi sosialnya adalah baik yaitu sebanyak 15 responden (51,7%) dan 

terdapat 14 responden (48,3%) yang menyatakan interaksi sosialnya kurang.terdapat hubungan lamanya 

menderita TB dengan interaksi sosial pada penderita TB paru di Puskesmas  Sindanglaut  Kabupaten 

Cirebon Tahun 2017 dengan p value =0,025 (pada α = 0,05). 

Disimpulkan dari hasil penelitian ini penderita TB < dari 2 bulan memiliki interaksi social yang kurang 

baik dibandingkan dengan respondeng yang menderita TB > 2 bulan. Dengan demikian disarankan 

kepada perawat dan puskesmas untuk dapat mendampingi pasien dan keluarga penderita TB dalam 

memberikan support mental dan melalukan asuhan keperawatan secara berkesinambungan baik 

biopsikososioo dan spiritual. 

 

Kata kunci  :  lamanya menderita TB,  interaksi  
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ABSTRAK 

 

Pendahuluan: Secara reproduksi LSL(laki-laki seks dengan laki-laki) tidak menghasilkan keturunan, 

tetapi secara estimasi perkembangan mereka terus bertambah setiap tahunnya. Ketika seorang LSL 

terinfeksi HIV, banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara perawatan dan pengobatan terhadap 

penyakitnya. Dalam upaya pencarian bantuan kesehatan, terkadang LSL sering mendapat hambatan dan 

perlakuan yang kurang menyenangkan terlebih harus membuka identitas seksualnya.  Tujuan: Penelitian 

ini bertujuan menelaah literatur untuk mencari sejauh mana hambatan LSL dalam upaya mencari bantuan 

kesehatan berupa perawatan, pengobatan serta pasilitator yang dibutuhkan LSL dalam rangka 

memperoleh pasilitas kesehatan terhadap penyakitnya. Metode Metode yang digunakan dalam artikel ini 

berupa penelusuran literature review melalui database Google Scholar, ProQuest dan PubMed 

menggunakan kata kunci hambaan, LSL, bantuan kesehatan, yaitu pada periode 2014-2018. Kriteria 

inklusi dalam ulasan ini adalah artikel dalam bentuk penelitian atau jurnal yang ditulis dalam bahasa 

Inggris dan bahasa Indonesia, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Hasil: Penelusuran literature 

review didapatkan 14 artikel menunjukkan bahwa responden mengungkapkan hambatan berupa stigma 

negatif, perlakuan diskriminatif, kurang pengetahuan dan faktor penyedia layanan kesehatan 

menyebabkan kerentanan LSL untuk memeriksakan kesehatannya, terutama test HIV. Sehingga banyak 

diantaranya yang menutup diri dan menyembunyikan identitas seksual mereka.  Kesimpulan: Untuk 

memperbaiki upaya kesehatan LSL dalam perawatan HIV, sangat penting memperbaiki kualitas 

konseling dan screning test HIV di setiap unit pelayanan yang ditunjuk, organisasi berbasis masyarakat, 

serta dukungan finansial untuk pengujian, pemeriksaan kesehatan, dan perawatan terkait HIV/ AIDS 

lainnya. 

 

Kata kunci: Hambaan, LSL (lak-laki seks dengan laki-laki), bantuankesehatan. 
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ABSTRAK 

 

Kanker memberikan dampak perubahan baik fisik maupun psikologis pada pasien. Pasien dengan kanker 

membutuhkan support dari keluarga sebagai caregiver utama pasien terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan perawatan dasar (basic care). Peningkatan pengetahuan keluarga tentang pemenuhan 

kebutuhan dasar pasien kanker sangat diperlukan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaruh 

edukasi dalam peningkatan pengetahuan keluarga dalam pemenuhan perawatan dasar pada klien dengan 

kanker. Desain penelitian adalah quasy experiment pre-post without control group. Populasi dalam 

penelitian ini adalah caregiver utama pasien dengan kanker yang sedang dirawat diruang Kemoterapi 

RSUP Dr. Hasan Sadikin. Sejumlah 33 responden berpartisipasi dalam penelitian ini yang diambil dengan 

teknik total sampling. Intervensi yang dilakukan berupa edukasi keluarga yang dilaksanakan sebanyak 

dua kali, edukasi disampaikan melalui penyuluhan kelompok (setiap kelompok terdiri dari 5-6 keluarga 

dengan satu orang fasilitator) menggunakan media lembar balik. Penyuluhan berlangsung selama 60-90 

menit, dilakukan pada kunjungan ke-1 dan kunjungan ke-2 saat keluarga mendampingi pasien 

kemoterapi. Pengetahuan tentang basic care diukur pada kunjungan ke-1(sebelum intervensi) dan 

kunjungan ke-2 (setelah intervensi). Data dianalisis dengan mean dan dependent t-test. Hasil penelitian 

menunjukkan pengetahuan keluarga sebelum intervensi sebesar 47,87±2,1 dan setelah intervensi menjadi 

79,41±3,0. Terdapat pengaruh yang signifikan dari intervensi edukasi keluarga terhadap peningkatan 

pengetahuan keluarga tentang pemenuhan kebutuhan dasar pada pasien (p=0,041). Perlu dilakukan 

pendidikan kesehatan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan pasien dan keluarga dalam 

perawatan pasien dengan kanker. 

 

Kata kunci:basic care, kanker, edukasi keluarga, pengetahuan.  
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ABSTRAK 

 

Dysmenorrhea adalah salah satu masalah yang sering dijumpai pada remaja puteri dan dysmenorrhea 

primer termasuk nyeri menstruasi yang timbul tanpa ada sebab yang dapat diketahui. Hasil studi, kejadian 

dysmenorrhea pada remaja puteri di Madrasah Aliyah Putri PUI Majalengka yaitu sebanyak 11 dari 15 

orang, lebih tinggi dibanding dengan kejadian dysmenorrhea di SMK PUI Majalengka sebanyak 6 dari 15 

orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi kompres hangat terhadap dysmenorrhea 

primer pada siswi Madrasah Aliyah Putri PUI Majalengka Tahun 2018. Jenis penelitiannya yaitu 

penelitian quasi experimental dengan desain penelitian One- Group Pretest-Posttest Design. Sampelnya 

yaitu siswi Madrasah Aliyah PUI Majalengka tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 17 orang dengan 

accidental sampling. Analisis pengolahan data meliputi analisis univariat yaitu distribusi frekuensi dan 

analisis bivariat dengan uji t berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kompres hangat 

sebagian kecil (17,6%) siswi mengalami dysmenorrhea primer dengan skala nyeri berat, sementara 

sesudah kompres hangat kurang dari setengah (41,2%) siswi mengalami dysmenorrhea primer dengan 

skala nyeri sedang. Terdapat pengaruh terapi kompres hangat terhadap dysmenorrhea primer pada siswi 

Madrasah Aliyah Putri PUI Majalengka Tahun 2018 (ρ value = 0,0001). Bagi remaja yang mengalami 

dysmenorrhea primer dapat melakukan kompres hangat, agar mengurangi nyeri  ketika sekolah. 

 

Kata kunci  : Kompres Hangat, Dysmenorrhea Primer, Remaja 
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ABSTRAK 

 

Identifikasi pasien ruang rawat inap dilakukan dengan menanyakan nama, tanggal lahir secara langsung 

kepada Pasien maupun keluarga, dan mencocokkannya dengan gelang identitas pasien. Tujuan 

identifikasi adalah untuk menjamin ketepatan pemberian asuhan pasien. Pelaksanaan Identifikasi, 

merupakan proses interaksi yang terjadi antara perawat dan pasien. Komunikasi yang baik, akan 

menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

komunikasi perawat dalam pelaksanaan identifikasi dengan kepuasan yang dipersepsikan oleh pasien 

rawat inap rumah sakit di kota Medan. design penelitian cross Sectional. Instrumen digunakan untuk 

memperoleh data dari 124 orang pasien rawat inap.  Hasil: pasien lebih banyak  yang mengatakan 

komunikasi perawat dalam pelaksanaan identifikasi adalah baik, pasien yang merasa puas sebanyak 97 

orang atau sebesar 78,3%. Pasien yang merasa kurang puas hanya 5 orang, atau sebesar 4,3%. Pasien 

yang mengatakan komunikasi perawat kurang baik, menyatakan kurang puas sebanyak 14 orang pasien 

atau sebesar 10,9%,  dan yang mengatakan puas 8 orang atau sebesar  6,5%. Hasil uji korelasi Spearman 

Rank diperoleh nilai probabilitas 0,001 (p < 0,05), dengan koefisien korelasi sebesar 0,618, hasil ini 

menunjukkan ada hubungan yang kuat antara komunikasi perawat dalam pelaksanaan identifikasi dengan  

kepuasan pasien rawat inap rumah sakit kota Medan.  Saran: pimpinan Keperawatan, agar senantiasa 

mengawal kualitas layanan keperawatan, melalui pelaksanaan program  pengembangan  keprofesian 

keperawatan berkelanjutan. Menjadi perlu dilakukan peninjauan ulang protokol serta kebijakan 

pelaksanaan Identifikasi, dan komunikasi, agar disesuaikan dengan perkembangan sistem pelayanan. 

Kegiatan Suvervisi, Choaching, dan Evaluasi dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan, guna 

pencapaian pelayanan pasien secara optimal. 

 

Kata Kunci: Identifikasi Pasien, Komunikasi, Perawat 
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ABSTRAK 

 

Fatigue pada anak kanker digambarkan sebagai pengalaman fisik, mental dan emosional yang ditandai 

dengan berkurangnya energi, menurunnya aktivitas fisik, dan meningkatnya perasaan lelah. Selama ini, 

petugas kesehatan berasumsi bahwa fatigue merupakan perasaan subjektif dan tidak mengancam 

kehidupan. Padahal jika tidak ditangani secara tepat, fatigue dapat menurunkan kualitas hidup. Saat ini, 

penelitian yang meneliti dampak fatigue terhadap kualitas hidup anak dengan kanker belum banyak 

diteliti, terutama di Indonesia. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak fatigue 

terhadap kualitas hidup pada anak dengan kanker. Artikel dikumpulkan dari Medline, CINAHL, 

EBSCOhost, Google Scholar, PubMed, dan Proquest electronic database menggunakan kata kunci anak 

kanker usia 5-18 tahun, dampak fatigue, dan kualitas hidup. Terdiri dari penelitian kualitatif dan 

kuantitatif, full text,dan dipublikasikan dalam bahasa inggris tahun 2004 sampai 2017. Studi dikritisi oleh 

penulis dengan menggunakan Critical Appraisal Tool dari JBI(Joanna Briggs Institute). Sehingga hanya 

terdapat 8 artikel yang secara spesifik berkaitan dengan dampak fatigue terhadap kualitas hidup pada anak 

dengan kanker. Dampak fatigue pada anak kanker antara lain anak mengalami gangguan pertumbuhan, 

penurunan daya ingat, keterbatasan memori jangka pendek, kesulitan belajar, perubahan hormon, dan 

komplikasi penyakit lainnya. Fatigue juga dapat menjadi masalah yang berhubungan dengan kesehatan 

mental pada anak kanker. Kualitas hidup yang menurun mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh 

berkembang secara optimal. Penting bagi perawat memahami hal ini sehingga dapat menentukan 

intervensi yang tepat sesuai dengan kondisi anak. 

 

Kata kunci: anak kanker usia 5-18 tahun, dampak fatigue, dan kualitas hidup. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian  ini dilatar belakangi oleh tingginya angka obesitas di kalangan siswa. Berdasarkan data di atas, 

maka penulis merasa tertarik untuk mengambil kasus yaitu persepsi siswa tentang obesitas. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa tentang obesitas di SMAN 17 Samarang 

Kabupaten Garut. Ruang lingkup penelitian ini yaitu persepsi siswa tentang obesitas. Metode yang 

digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode deksriptif,  yaitu data yang diolah atau sengaja 

dikumpulkan untuk menggambarkan dan mendapatkan informasi. dimana metode ini dapat 

menggambarkan bagaimana persepsi siswa tentang obesitas di SMAN 17 Samarang Kecamatan 

Samarang Kabupaten Garut. Pengertian dari persepsi itu sendiri adalah makna yang kita pertalikan 

berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui lima 

indera. Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari penyebab obesitas sampai 

persepsi siswa tentang obesitas dimana kerangka konsep ini hanya menggunakan satu variabel yaitu 

variabel independen yang tidak dipengaruhi ataupun mempengaruhi variabel yang lain. Dalam definisi 

operasional yang digunakan hanya satu variabel yaitu persepsi, dengan menggunakan alat ukur kuesioner, 

cara ukur dengan  mengisi kuesioner, kategori 1). Sangat tidak setuju, 2). Tidak setuju, 3). Ragu-ragu, 4). 

Setuju, 5). Sangat setuju, dengan menggunakan skala ordinal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

membagikan kuesioner. Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu,  Populasi dalam penelitian ini yaitu 

seluruh siswa laki-laki dan perempuan yang mengalami obesitas di SMAN 17 Samarang Kecamatan 

Samarang Kabupaten Garut.  Sampel yang digunakan meliputi kriteria inklusi dan eksklusi dengan 

jumlah sampel sebanyak 39 Orang. Setelah data didapat lalu data diolah dan untuk mempersentasikan 

data digunakan standar objektif yaitu persepsi positif dengan jumlah skor ≥ = rata-rata, persepsi negatif 

dengan jumlah skor ≤ = rata-rata. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah persepsi siswa yang 

positif terhadap obesitas sebanyak 24 orang (61,5%), dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 29 orang 

(74.4%) dan kebanyakan berumur 16 tahun sebanyak 18 orang (46.2%).  Simpulan dari penelitian ini 

adalah  bahwa siswa yang mengalami obesitas sebagian besar pada umur 16 tahun sebanyak 18 orang 

(46,2%). Meskipun obesitas dapat terjadi pada semua umur, namun obesitas yang muncul pada tahun 

pertama kehidupan biasanya disertai perkembagan rangka yang cepat dan anak menjadi besar untuk 

umurnya. Anak-anak yang mengalami obesitas cenderung menjadi orang dewasa yang juga obesitas. 

Rekomendasi dalam  penelitian ini diperlukan kerja sama antara pihak sekolah, siswa dan peneliti 

sehingga penelitian ini, tercapai dengan tujuan yang diharapkan.  

 

Kata Kunci : Persepsi, siswa, obesitas 
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ABSTRAK 

Latar belakang Ibu hamil dengan kecemasan  dan memiliki riwayat preeklampsia berresiko mengalami 

preeklamsia, dan  Angka Kematian Ibu menurut WHO (2014)  mencapai 289.000 jiwa, salah satunya 

disebabkan oleh preeklamsi . Preeklamsia adalah kenaikan berat badan, edema  ekstremitas , peningkatan 

tekanan darah, dan terdapat   proteinuria.  Pada pre Eklampsia berat diikuti keluhan subjektif berupa sakit 

kepala terutama daerah frontalis, rasa nyeri di daerah epigastrium, gangguan mata, penglihatan menjadi 

kabur, mual muntah, gangguan pernafasan sampai sianosis, dan terjadi  penurunan  kesadaran. Angka  

kejadian pre eklampsia di Puskesmas Tarogong Kabupaten Garut cukup tinggi. Tujuan penelitian  untuk 

mengetahui  hubungan tingkat kecemasan ibu hamil dengan kejadian Pre Eklampsia di Puskesmas 

Tarogong Garut .Metode menggunakan metode analitikkorelasidengan desain Cross Sectional. Populasi  

seluruh ibu hamil yang berobat jalan dan dirawat di Puskesmas Tarogong  pada bulan  Desember  2016. 

Sampel  menggunakan Accidental Sampling. Data yang diambil data primer,  dengan  menggunakan 

kuisioner. Analisis data  univariat dengan persentase dan bivariat dengan Chi Square. Hasil penelitian  

ibu hamil  yang mengalami peeeklamsi sebanyak( 55.3%), yang tidak preeklamsia (44.7%). Sedangkan 

yang cemas 15  (39.5%) responden, yang  tidak cemas (60.5%) , dari 15 responden yang cemas, 13( 

86.7%) mengalami preeklamsi dan  2(13.3%)   tidak mengalami Preeklampsia. Hasil uji statistik 

diperoleh P Value = 0.005 dan OR = 12.188 (95% CI 2.186 – 67.945). Kesimpulan  penelitian ini  

adanya  hubungan tingkat kecemasan ibu hamil dengan kejadian preeklampsia di Puskesmas Tarogong 

Kabupaten Garut. Peneliti menyarankan agar petugas kesehatan memberikan penyuluhan secara rutin 

kepada ibu hamil yang mengalami preeklamsi ataupun tidak preeklamsi supaya mengetahui cara 

pencegahannya sehingga tidak terjadi kecemasan selama kehamilan sampai persalinan.   

 

Kata Kunci  :  Kecemasan, Preeklampsia, Ibu hamil 
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Di Kabupaten Garut dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Garut pada tahun 2016 jumlah ibu hamil 62. 

514 yang mendapat  pelayanan K1 62.818 dan yang mendapat pelayanan K4 58.594 (Profil Kesehatan 

Kabupaten Garut 2016). Data cakupan K4 diwilayah Sukawening menurut profil Kesehatan Kabupaten 

Garut adalah Puskesmas Sukawening 92,3 %,  merupakan Puskesmas yang cakupan K4  paling rendah 

dan masih ditemui ibu hamil yang tidak diantar oleh suaminya yaitu 40 %. 

Motivasi suami sebagai faktor penguat sangat berpengaruh terhadap proses kehamilan, jika kehamilan 

disertai dengan dukungan penuh dari suami dan keluarga maka proses kehamilan akan berjalan dengan 

baik yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. 

Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya angka kunjungan pemeriksaan kehamilan (ANC)  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan motivasi suami pada ibu hamil dengan kunjungan 

antenatal care (ANC) di Puskesmas Sukawening pada tahun 2016. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional. Dalam Penelitian ini menggunakan proposive sampling yang 

berjumlah 75 orang. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder dengan alat ukur 

digunakan buku KIA untuk frekuensi ANC untuk motivasi suami menggunakan kuesioner. Analisis data 

univariat  dengan prosentase dan analisa bivariat dengan uji chi square.  

Hasil penelitian menunjukan untuk motivasi suami yaitu 66,7% mendukung dan kunjungan antenatal care 

60% lengkap. Hasil Analisis hubungan motivasi suami pada ibu hamil dengan kunjungan antenatal care 

(ANC) diperoleh p value = 0,012 dan OR=3,5. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan 

antara motivasi suami pada ibu hamil dengan kunjungan antenatal care (ANC). Saran dalam penelitian  

agar tenaga kesehatan di Puskesmas Sukawening untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama 

antenatal care harus melibatkan suami dalam setiap kunjungan. 

 

Kata Kunci        : Motivasi Suami, Kunjungan Antenatal care (ANC) 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Pelayanan maternal yang diselenggarakan oleh sebuah  Rumah Sakit meliputi 

pelayanan antenatal, intranatal dan postnatal. Antenatal Care (ANC) merupakan pelayanan yang 

ditujukan bagi ibu hamil yang bertujuan untuk memantau perkembangan kehamilan dan mendeteksi 

segera apabila ada masalah kehamilan. ANC merupakan upaya preventif, sehingga ibu hamil dapat 

mempersiapkan diri dalam menjalani kehamilan mengenali komplikasi serta mengambil keputusan 

dengan cepat untuk masalah yang ditemui, namun belum semua standar pelayanan ANC dilaksanakan 

sesuai program yang telah ditetapkan. Tujuan:  Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

tentang standar pelayanan ANC di Rumah Sakit dari berbagai sumber informasi. Metode: Pencarian 

artikel melalui database elektronik, google scholar dan PubMed dengan kata kunci dalam bahasa 

inggris“pregnancy,antenatal care, prenatal care, health service” dalam bahasa Indonesia “kehamilan, 

standar antenatal care, pelayanan kesehatan”ditemukan 1311 artikel (google scholar 1060 dan PubMed 

251). Artikel terpilih melalui screening berdasar kriteria inklusi memiliki konten utama standar pelayanan 

ANC, penelitian tahun 2013-2018 dan fulltext,  penelitian qualitatif dan quantitatif, selanjutnya 10 artikel 

terpilih kemudian di analisis menggunakan tool critical appraisal,, untuk mengetahui kualitas dari artikel 

tersebut. Hasil: Berdasarkan hasil literature riview komponen dalam pelaksanaan pelayanan ANC 

meliputi : 1) Identifikasi resiko pada kehamilan, 2) Pencegahan dan manajemen penyakit penyerta 

kehamilan, 3) Pemantauan kesejahteraan janin, 4) Pendidikan dan promosi kesehatan bagi ibu hamil dan 

keluarga.  Kesimpulan: Pelayanan kehamilan melaui ANC dari berbagai sumber yang ada, meliputi 

layanan pada ibu dan keluarga, pemeriksaan janin, akan tetapi konseling dan partisipasi keluarga masih 

minim, tidak semua artikel menyertakan peran keluarga dalam layanan ANC. Saran: Perlu 

pengembangan layanan ANC yang berbasis keluarga karena di Indonesia kehamilan identik dengan 

proses perkembangan keluarga. 

 

Kata kunci : kehamilan, standar antenatal care, pelayanan kesehatan 
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ABSTRAK 

 
 Gagal ginjal terminal yang dialami pasien hemodialisis dapat menimbulkan berbagai perubahan 

dalam kehidupannya. Persepsi yang positif terhadap penyakit dapat membantu pasien hemodialisis dalam 

menerima keadaannya dan dapat meningkatkan motivasi untuk menjalankan berbagai tindakan 

pengobatan. Apabila pasien hemodialisis memiliki persepsi yang negative terhadap penyakit, maka akan 

cenderung mudah mengalami berbagai masalah psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

persepsi terhadap penyakit pada pasien hemodialisis di Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif yang dilakukan kepada pasien hemodialisis di salah satu Rumah Sakit di Bandung. 

Teknik sample yang digunakan adalah consecutive sampling sebanyak 126 orang. Kriteria inklusi dalam 

penelitian ini adalah pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis, memiliki tanda-tanda vital yang 

stabil. Instrumen yang digunakan untuk mengukur persepsi terhadap penyakit adalah kuesioner persepsi 

penyakit singkat (Brief-IPQ) yang dikembangkan oleh Broadbant, et.al. tahun 2005 versi bahasa 

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasien hemodialisis memiliki persepsi 

terhadap penyakit yang  positif (73,81%). 26,19 % pasien hemodialisis pada penelitian ini memiliki 

persepsi terhadap penyakit yang negatif. Sebagian besar pasien mengalami perubahan secara emosional 

semenjak mengalami gagal ginjal terminal. Persepsi terhadap penyakit yang negatif pada pasien 

hemodialisis dapat meningkatkan stress yang dialaminya. Perubahan emosi yang banyak dialami pasien 

akan memperberat kondisinya. Oleh karena itu, petugas kesehatan khususnya perawat diharapkan dapat 

memberikan edukasi dan konseling pada pasien hemodialisis untuk meningkatkan persepsinya terhadap 

penyakit. 

 
Kata kunci : hemodialisis, penyakit, persepsi. 
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Kanker serviks adalah penyakit mematikan bagi perempuan di dunia, termasuk 

Indonesia. Kanker serviks dapat dideteksi dini dengan Pap smear, IVA test, dan biopsy, sehingga dengan 

deteksi dini dapat menurunkan angka kematian akibat kanker serviks. Namun, partisipasi perempuan pada 

deteksi dini kanker serviks khususnya Pap smear masih rendah. Literature review ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi wanita usia subur dalam melakukan pap smear. 

Metode: Data base elektronik yang digunakan untuk pencarian artikel adalah google schoolar, PubMed 

dan Inajog. Kata kunci dalam bahasa indonesia dan Inggris yaitu „”deteksi dini”, “skrining kanker 

serviks”, “pap smear”, “early detection”, “screening cervical cancer”, “pap smear”. Ditemukan artikel di 

Google Schoolar sebanyak 1860 artikel, PubMed 183 artikel dan Inajog 6 artikel. Kriteria inklusi 

ditetapkan dalam pemilihan artikel yang akan di review lebih lanjut, dan dilakukan critical appraisal pada 

artikel terpilih. Sebanyak 10 artikel terpilih sesuai criteria inklusi untuk analisa selanjutnya. Hasil: 

Literature review mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi wanita usia subur melakukan pap 

smear antara lain: (1) tingkat pendidikan, (2) usia, (3) paritas, dan (4) motivasi melakukan pap smear 

salah satunya karena kebutuhan dan harapan terhadap kesehatannya. Kesimpulan dan saran: Berbagai 

faktor teridentifikasi mempengaruhi perempuan untuk melakukan Pap Smear. Semua faktor berasal dari 

internal perempuan. Saran: Pentingnya peran petugas kesehatan dalam meningkatkan kesadaran 

perempuan usia subur untuk deteksi dini kanker serviks dengan cara pap smear dan didukung oleh 

keluarga. 

 

Kata kunci: deteksi dini, skrining kanker serviks, Pap smear 
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ABSTRAK 

 

Permasalahan karies gigi menjadi salah satu  fokus perhatian dalam kesehatan gigi dan mulut. 

Masalah kesehatan gigi dan mulut yang sering dijumpai adalah karies gigi. Karies gigi dapat 

dijumpai pada semua usia dan sering ditemukan pada anak Sekolah Dasar. Keluarga merupakan 

lingkungan yang terdekat dengan anak, keluarga memiliki fungsi kesehatan yang harus dijalankan 

sebagai upaya menjaga kesehatan anggota keluarga termasuk dalam persoalan karies gigi pada anak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara 5 komponen fungsi kesehatan 

keluarga dengan status fungsi kesehatan keluarga mengenai karies gigi pada anak serta hubungan 

status fungsi kesehatan keluarga dengan keries gigi pada anak. Metode penelitian ini adalah cross 

sectional. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 1-5 di dua Sekolah Dasar di Desa Sukajaya 

Kabupaten Sumedang yang berjumlah 160 Siswa. Teknik pengambilan sampel secara 

nonprobability sampling dengan pendekatan systematic sampling.  Jumlah sampel sebanyak  64 

responden. Angket fungsi kesehatan keluarga yang diisi orangtua responden. Status fungsi kesehatan 

keluarga berdasarkan total skor 5 komponen fungsi kesehatan keluarga yang dibandingkan dengan 

nilai median yaitu 42. Pemeriksaan gigi dilakukan oleh peneliti kepada responden. Berdasarkan uji 

Spearman terdapat  3 komponen fungsi kesehatan keluarga  menunjukkan p-value <0.05 yang 

berarti bahwa terdapat korelasi dengan status fungsi kesehatan keluarga. Hasil analisis status fungsi 

kesehatan keluarga dengan karies gigi menunjukkan p-value 0.095 atau >0.05 yang berarti bahwa 

tidak ada korelasi signifikan antara kedua variabel. Kedepannya perlu pengembangan intervensi  

berbasis  keluarga untuk meningkatkan fungsi kesehatan keluarga sebagai upaya preventif dalam 

permasalahan karies gigi pada anak sekolah dasar. 

  

      Kata kunci : Anak Sekolah Dasar, Fungsi Kesehatan Keluarga Karies Gigi,  
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Mual muntah merupakan keluhan yang banyak dialami ibu saat hamil dan bila tidak 

tertangani dengan baik akan mempengaruhi kesejahteraan ibu dan janin, sehingga penanganan penting 

untuk dilakukan, salah satunya dengan penanganan nonfarmakologi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi berbagai intervensi nonfarmakologi untuk mengatasi mual muntah kehamilan. Metode: 

Pencarian artikel dilakukan melalui Google Scholar, Scince Direct , PubMed, Kandaga, dan Sinta dengan 

kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris, yaitu “mual”,“muntah”, “kehamilan”, dan “intervensi”, 

“nausea”,“vomiting”,“pregnancy”, and “intervention” ditemukan 13.946 artikel. Artikel tersebut 

kemudian dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang ditetapkan dan selanjutnya diperoleh 15 artikel terpilih 

menggunakan critical appraisal. Hasil: Penelitian menggambarkan ada5 intervensi yangefektif mampu 

mengatasi  mual muntah kehamilan, yaitu: jahe (n 6) ≤ 1 gr/hari dalam bentuk seduhan dan kapsul; 

aromaterapi (n 4) menggunakan lemon, peppermint, kombinasi lemon dan peppermint; akupresur/ 

akupuntur (n 2) pada neiguan point; psikoterapi (n 1) dengan MBCT; dan konseling (n 3) melalui 

pertemuan, telepon, modul. Kesimpulan: Seluruh intervensi tersebut terbukti efektif, sehingga petugas 

kesehatan dan ibu hamil dapat menggunakannya saat masalah ditemukan. Rekomendasi: Pemberian 

informasi secara tepat diharapkan dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan orang 

yang berpengaruh terhadap kesejahteraan ibu dan janin agar mual muntahnya teratasi dan kebutuhan 

nutrisi selama kehamilan terpenuhi dengan baik.  

 

Kata kunci: intervensi mual muntah, kehamilan, mual, muntah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trinurjay@gmail.com


91 

 

PERSEPSI REMAJA TENTANG KEHAMILAN DILUAR NIKAH : TINJAUAN 

LITERATUR  
 

Noor Fithriyah
1
, Restuning Widiasih

2
,  Tetti Solehati

2
 

1
Mahasiswa Magister Keperawatan, Universitas Padjadjaran  
2
Dosen Keperawatan Maternitas, Universitas Padjadjaran 

email: noor.fithriyah@ymail.com 

 

ABSTRAK   

 

Latar Belakang: Tingginya angka kehamilan remaja salah satunya disebabkan oleh persepsi remaja 

tentang kehamilan diluar nikah. Persepsi memainkan peran penting dalam perilaku kesehatan reproduksi 

dan pengambilan keputusan perilaku seksual. Oleh karena itu, tinjauan literatur ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran persepsi remaja tentang kehamilan diluar nikah. Metode: Kata kunci yang 

digunakan dalam Bahasa Inggris yaitu “perceptions or attitudes or opinion”, “adolescence or adolescents 

or teenagers or teens or youth”, dan “unintended pregnancy or unwanted pregnancy”. Database 

elektronik yang digunakan untuk pencarian artikel adalah Google Schoolar (6850 artikel), PubMed (411 

artikel), EBSCOhost (87 artikel) dan Science Direct (12 artikel). Didapatkan 7 artikel yang memenuhi 

kriteria inklusi dalam periode 2013-2018 dan akan dilakukan critical appraisal lebih lanjut. Hasil: 

Penelitian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif pada remaja berusia 15 – 24 tahun dari beberapa 

negara. Dari analisis yang ditemukan terdapat beberapa persepsi remaja tentang kehamilan diluar nikah, 

antara lain : (1) stigma sosial dan (2) tingkat pengetahuan. Kesimpulan: Persepsi remaja tentang 

kehamilan diluar nikah dipengaruhi oleh faktor internal yaitu tingkat pengetahuan dan faktor eksternal 

yaitu stigma sosial. Saran: Perlu dilakukan penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktor eksternal 

tentang stigma sosial agar kehamilan remaja mendapatkan dukungan sosial dari pelayanan kesehatan atau 

dari teman sebaya dan keluarga yang disesuaikan dengan latar belakang budaya agar remaja mampu 

membuat keputusan reproduksi terbaik untuk diri mereka sendiri. 

 

Kata kunci: kehamilan diluar nikah, persepsi remaja.  
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ABSTRAK 

 

          Tingginya berbagai  penyakit musiman di Indonesia menunjukan bahwa program preventif yang 

selama ini  dilaksanakan di masyarakat belum maksimal. Satu diantaranya adalah  penyakit demam 

berdarah atau DBD. Kasus demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi ancaman di Indonesia, di 

Kabupaten Garut, Sejak Januari sampai desember 2015, tercatat sebanyak 336 kasus. Upaya    

pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah bukan tanggung jawab pemerintah saja, perlu  

kerja sama baik lintas sektoral,  program dan  masyarakat.Salah satu program yang sudah berjalan adalah 

Jumantik(juru pemantau jentik) .Masyarakat  harus berperan serta dalam upaya pemberantasan vektor 

untuk memutuskan rantai penularan penyakit DBD. Masyarakat  berperan secara aktif dalam  gerakan 

Pemberantasan Sarang Nyamuk.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  Gambaran Perilaku  

masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan jentik nyamuk Aedes aegypti , Metode: desain 

penelitian ini menggunakan deskriptif  , populasi dalam penelitian ini adalah semua kepala keluarga yang 

berada di Kelurahan Ciwalen  sebanyak 164, Seluruh populasi dijadikan  sampling, waktu penelitian 

oktober 2016.Hasil Penelitian Aspek Pengetahuan responden tentang perilaku  pencegahan dan 

pemberantasan jentik nyamuk aedes aegypti,  masih ada  7%  yang pengetahuanya kurang. Sikap, masih 

ada 7% responden yang sikapnya negatif. Tindakan 3M, masih ada  20%  responden yang tidak 

melakukan 3 M, Menguras tempat penampungan air (TPA), 27% responden melakukan TPA 1 kali  satu 

bulan, Pengelolaan barang bekas,  ada 5% responden  yang  barang bekasnya berserakan , bila melihat 

jentik nyamuk,  ada  3% responden  yang membiarkan saja.Kesimpulan  masih terdapat responden yang 

perilaku pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk aedes aegyptinya tidak baik. Saran perlu  

pemberian penyuluhan kesehatan dalam pencegahan dan pemberantasan jentik nyamuk aedes aegypti. 

 

KataKunci : Peran serta,  keluarga, jentik nyamuk 
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Preeklampsia merupakan hipertensi dan terdapat proteinuria setelah usia kehamilan 20 

minggu. Penyebab preeklampsia belum diketahui dengan pasti namun ada beberapa faktor resiko yang 

dapat menyebabkan terjadinya preeklampsia. Literatur review ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya preeklampsia di Indonesia. Metode : Database yang 

digunakan untuk pencarian artikel dalam literatur review ini adalah google schoolar. Adapun kata kunci 

yang digunakan yaitu “faktor-faktor”, “preeklampsia”. Berdasarkan pencarian tersebut didapatkan artikel 

sebanyak 1340 artikel. Kriteria inklusi dalam penulisan literatur review ini yaitu peneliti dengan 

pendidikan terakhir S1, artikel dengan penelitian 5 tahun terakhir dari tahun 2013 -2018, penelitian 

kuantitatif dan fulltext. Sebanyak 12 artikel terpilih sesuai kriteria inklusi untuk dilakukan analisa 

selanjutnya. Hasil : Hasil literatur review di 7 provinsi yang berbeda didapatkan semua penelitian 

merupakan penelitian kuantitatif; hasil uji statistik menyatakan ada hubungan antara umur, paritas, 

riwayat preeklampsia, riwayat hipertensi, obesitas, indeks massa tubuh, pengetahuan dan karakteristik 

pasien dengan kejadian preeklampsia dengan rentang p value 0,000 – 0,0421 (p value <0,05); tidak ada 

hubungan antara kehamilan kembar, paritas, pekerjaan, tingkat pendidikan, riwayat diabetes mellitus, 

jarak kehamilan dengan p value >0,05. Berdasarkan artikel tersebut teridentifikasi 8  faktor yang 

mempengaruhi terjadinya preeklampsia yaitu (1) umur (2) paritas (3) riwayat preeklampsia (4) riwayat 

hipertensi (5) obesitas (6) indeks massa tubuh (7) pengetahuan (8) karakteristik pasien. Kesimpulan dan 

Saran : Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya preeklampsia  namun belum ada 

yang meneliti tentang faktor budaya, adat istiadat terhadap resiko terjadinya preeklampsia, sehingga saran 

untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tentang faktor budaya terhadap 

kejadian preeklampsia. 

 

Kata kunci : Faktor-faktor, preeklampsia 
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ABSTRAK 

 

Latar belakang: Depresi post partum merupakan  perubahan suasana alam perasaan (mood) yang dialami 

oleh ibu setelah melahirkan. Depresi dapat terjadi pada saat 6-8 minggu setelah melahirkan.Depresi post 

partum biasanya terjadi saat ibu sudah dirumah, dan berdampak pada pemulihan kesehatan ibu, namun, 

masih sedikit intervensi diruang post partum yang bertujuan mencegah depresi saat dirumah dan 

intervensi yang bisa dilakukan oleh keluarga di rumah adalah pijat. Literature review ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi teknik pijat yang dapat mencegah terjadinya depresi post partum. Metode: database 

elektronik yang digunakan untuk pencarian artikel adalah google scholar, pubMed, dan EBSCO. Kata 

kunci dalam bahasa Indonesia dan English yaitu therapy, Massage, Prevention, Postpartum Depression, 

masase, Pencegahan, depresi post partum. Ditemukan artikel di google scholar sebanyak 105 artikel, 

pubMed sebanyak 8 artikel dan EBSCO 6 artikel. Kriteria inklusi ditetapkan dalam pemilihan artikel yang 

akan direview lebih lanjut, dan dilakukan critical appraisal pada artikel terpilih. Sebanyak 5 artikel 

terpilih sesuai kriteria inklusi untuk analisa selanjutnya.Hasil: berdasarkan hasil literature review, teknik 

pijat  yang dapat mencegah terjadinya depresi pada ibu post partum adalah (1) effleurage, (2) body 

massage, (3) endorphin massage, (4) back massages,efektif dilakukan selama 2 kali dalam seminggu 

dengan durasi 30 menit dengan hasil P = 0,00 (P<0,01),pijat dapat menurunkan kadar hormone penyebab 

stress dalam tubuh (cortisol, norepinephrine dan dopamine). Kesimpulan dan saran : berbagai teknik 

pijat teridentifikasi untuk mencegah terjadinya depresi pada ibu post partum. Saran : perlu dilakukan 

penelitian selanjutnya mengenai terapi kombinasi (teknik pijat dengan intervensi lain) agar lebih efektif 

dalam mencegah terjadinya depresi pada ibu post partum. 

 

Kata Kunci : masase, pencegahan, depresi post partum 
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ABSTRAK 

 

Efek samping pengobatan tuberkulosis paru yang sering timbul pada bulan pertama yaitu mual. Efek ini 

menyebakan terjadinya ketidakpatuhan minum obat anti tuberkulosis (OAT). Mengatasi mual dan muntah 

akibat efek obat tuberkulosis seringkali dengan pemberian farmakologi tambahan, untuk itu pasien 

tuberkulosis paru membutuhkan penatalaksanaan non farmakologi seperti akupresur. Akupresur 

merupakan manipulasi yang didasari satu atau lebih gerak tubuh. Penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh akupresur terhadap mual dan muntah pada pasien tuberkulosis paru yang mengalami mual dan 

muntah. 

Metode penelitian ini merupakan quasy eksperimen dengan pretest dan posttest. Sampling yang 

digunakan yaitu concecutive sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 21 responden untuk 

kelompok intervensi akupresur dan 21 responden untuk kelompok kontrol. Kuesioner pengukuran mual 

dan muntah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner RINVR (Rhodes Indexof Nausea 

Vomiting and Retching). Hasil menunjukan adanya perbedaan yang signifikan (p=0.000) sebelum dan 

setelah intervensi. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan sebagai terapi komplementer untuk 

dilakukan perawat dalam memberikan intervensi pada pasien tuberkulosis paru yang mengalami mual dan 

muntah. 

 

Kata Kunci : Akupresur, Mual dan Muntah, Tuberkulosis Paru 
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ABSTRAK 

 

Ulkus kaki diabetik merupakan salah satu komplikasi kronik dari diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan 

oleh neuropati, terganggunya sirkulasi dan menurunnya resistensi terhadap infeksi.  Salah satu upaya 

untuk meningkatkan sirkulasi adalah dengan system latihan, dimana latihan ini bertujuan untuk 

meningkatkan insufisiensi arteri tungkai bawah. Salah satu latihan yang digunakan adalah buerger allen 

exercise. Latihan ini menerapkan perubahan posisi gravitasi dengan melakukan elevasi tungkai serta 

melakukan gerakan pergelangan kaki (muscle pump) dimana dua gerakan ini bertujuan untuk 

melancarkan difusi oksigen dan suplai nutrisi ke daerah ulkus, sehingga akan mempercepat perbaikan 

luka. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh buerger allen exercise terhadap skor pengkajian luka 

(MUNGS) pada pasien ulkus kaki diabetik. Desain penelitian ini menggunakan true eksperimental 

dengan metode studi pre dan post, Randomized Control trial (RCT) dengan melibatkan 42 sampel yang 

terdiri dari 27 kelompok intervensi dan 27 kelompok kontrol. Buerger allen  exercise dilakukan 2 kali 

sehari selama 5 hari dengan durasi 15 menit. Hasil penelitian diperoleh adanya perbedaan selisih skor 

pengkajian luka (MUNG) antara kelompok intervensi dan kontrol setelah diberikan buerger allenexercise 

dengan nilai (p=0,00). Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh buerger allen exercise terhadap skor 

pengkajian luka (MUNGS) pada pasien ulkus kaki diabetik. Peneliti memberikan saran agar buergerallen 

exercise dapat diterapkan sebagai salah satu intervensi mandiri perawat dalam meningkatkan 

vaskularisasi perifer sehingga akan mempercepat proses perbaikan luka. 

 

Kata kunci :buerger allen exercise, skore MUNGS, ulkus kaki diabetik.  
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ABSTRAK 

 

       Menurut World Health Organization(WHO), diare adalah penyakit kedua di dunia yang 

menyebabkan kematian pada anak-anak. Sekitar 1,7 juta kasus diare ditemukan setiap tahunnya di dunia 

(WHO, 2013). Selain itu menurut Direktur Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Menular 

Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan R.I. diare menempati posisi ketiga penyebab kematian anak 

dari total penyakit infeksi setelah tuberkulosis dan hati.(Liputan6.com.Jakarta, 2016). Hal ini karena 

penyakit diare merupakan penyakit endemis dan potensial terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB). Diare 

ini merupakan salah satu penyebab kematian dan kesakitan terutama pada anak balita. Kesakitan dan 

kematian anak balita (dibawah umur 5 tahun) masih menunjukkan angka yang cukup tinggi terutama di 

negara berkembang termasuk Indonesia. Insiden diare nasional hasil Survey Morbiditas Diare tahun 2014, 

yaitu sebesar 270/1.000 penduduk, maka diperkirakan jumlah penderita diare di fasilitas kesehatan pada 

tahun 2016 sebanyak 6.897.463 orang.(Kemenkes RI, 2017). Selain itu ternyata kejadian diare pada 

lansiapun berbahaya, karena diare dapat menyebabkan dehidrasi, rendahnya daya absorpsi terhadap 

nutrisi dan imunitas menurun; tetapi dapat disembuhkan dengan minum oralit dan zinc, serta pemberian 

nutrisi yang adekuat. 

       Oleh karena itu pada pasien diare ini yang sangat diperlukan adalah asupan nutrisi, pemberian cairan 

dan elektrolit yang adekuat. Pada kesempatan ini penelitian yang dilakukan adalah pemberian minum dan 

makan kepada pasien diare tersebut dengan cara menambahkan air rebusan daun jambu biji pada susunya, 

maupun pada pembuatan nasi tim/buburnya. Supaya pasien bisa mendapatkan asupan protein yang 

diperlukan oleh tubuh, maka pada pembuatan nasi tim/buburnya tersebut bisa ditambahkan telur/ikan. 

       Penelitian ini telah dilakukan secara kualitatif selama 20 tahun, menggunakan sampling aksidental 

dengan jumlah kejadian 100 x, baik pada bayi di atas usia 6 bulan sampai dengan lansia usia 80 

tahun.Jumlah daun jambu yang direbus dengan 1 liter air untuk bayi di atas 6 bulan sampai 12 tahun 

sebanyak 5 lembar, sedangkan usia di atas 12 tahun sampai 80 tahun sebanyak 7 lembar hanya sampai 

mendidih saja. Hasil yang diperoleh: 64% kejadian kurang dari tiga (3) hari diare reda pada hari ke dua 

(2), sedangkan 33% tiga (3) hari ke atas diare reda pada hari ke tiga (3) pemberian, da nada 3% kejadian 

yang masih belum berhasil reda pada hari ke tiga (3) pemberian, serta masih memerlukan tindakan 

pemberian infus di Rumah Sakit pada tiga (3) orang pasien lansia di atas usia 65 tahun. 

       Kesimpulan: bahwa pemenuhan kebutuhan nutrisi pada kejadian diare di masyarakat, masih cukup 

efektif dan efisien dengan cara mencampurkan air rebusan daun jambu biji pada makanan dan minumnya. 

Disarankan masih perlu penelitian lebih lanjut bagi lansia di atas usia 65 tahun yang kemungkinan ada 

pemberian obat-obatan lainnya atau ada kondisi penyakit lainnya yang mempengaruhi hasil. 

 

Kata Kunci: Pemenuhan kebutuhan nutrisi, Pasien diare, Rebusan daun jambu biji, di Masyarakat. 
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ABSTRAK 

 

Semakin baiknya pelayanan kesehatan di Indonesia memiliki dampak positif terhadap peningkatan angka 

harapan hidup, sehingga jumlah lansia di Indonesia terus meningkat. Secara fisiologis lansia akan 

dihadapkan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit degeneratif, yang sebagian 

besar akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Keberadaan lansia ada yang 

tinggal bersama keluarganya, tinggal sendiri, dan tinggal di panti, yang tentunya akan mempengaruhi 

tinggal kemandiriannya. Dengan diketahuinya perbedaan tingkat kemandirian lansia yang tinggal di panti 

dan yang tinggal bersama keluarganya, dapat memberikan arahan dalam mengembangkan model asuhan 

keperawatan agar lansia lebih produktif di usia lanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan tingkat kemandirian lansia yang tinggal di panti dengan yang tinggal bersama keluarganya. 

Jenis penelitian menggunakan studi eksplanatif komparatif dengan metode survey. Populasi penelitian ini 

adalah lansia yang berada di Desa Cikadongdong sebanyak 1012 orang. Besar sampel menggunakan 

perkiraan sampel untuk uji hipotesis terhadap rerata dua populasi berpasangan ditentukan 32 lansia di 

panti dan 32 yang tinggal bersama keluarga. Teknik sampling menggunakan matching individual antara 

dua kelompok. Metode analisis data menggunakan independent sample T-test. Hasil penelitian didapatkan 

bahwa data berdistribusi normal, hasil uji statistik menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara 

tingkat kemandirian lansia yang tinggal di panti dengan yang tinggal bersama keluarganya dengan p value 

0.000, dimana keluarga yang tinggal bersama keluarganya lebih mandiri dibanding dengan yang tinggal 

di panti. Disarankan perawat melakukan edukasi terhadap pengelola panti agar menerapkan asuhan 

keperawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia dan mempertimbangkan tingkat kemandirian 

lansia. sehingga lansia akan mengoptimalkan kemandiriannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 

 

Kata kunci : kemandirian, lansia, di panti dan di masyarakat 
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ABSTRAK 

 

Menangis respon emosional pada anak usia 1-28 bulan terjadi karena sesuatu yang bukan disebabkan 

suatu trauma ataupun nyeri, respon menangis seringkali membingungkan untuk dipahami oleh perawat 

karena belum fasih berbicara. Salah satu intervensi keperawatan adalah menenangkan dan memberikan 

respon positif terhadap anak saat menangis dengan memberi sukrosa 75%. Leu-Enkephalin merupakan 

bagian dari enkephalin yang diekresikan saat anak menangis atau mengeluarkan air mata. Tujuan 

penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaruh pemberian sukrosa 75%  pada aktifitas menangis respon 

emosional terhadap kadar enkephalin anak usia 1-28 bulan. 

Penelitian ini dilakukan di Pusat Perawatan Anak Sehat Jatinangor Sumedang, menggunakan quasy 

experiment dengan rancangan before and after non equevalent control group design.  Teknik pengambilan 

sampel total sampel sebanyak 18 sampel masing masing 9 sampel untuk intervensi dan 9 sampel kontrol 

pengambilan sampel sebelum tidur siang dan sore,  Pada kelompok intervensi diberikan sukrosa oral 75% 

sebanyak 2cc, dua menit kemudian diambil salivanya dengan noninvasive saliva sampling. Pada 

kelompok kontrol hanya diberikan aqua  sebanyak 2cc. Data dianalisis dengan menggunakan independent 

sample T test. Analisis enkephalin mengunakan Elissa competitive. 

Pada hasil penelitian didapatkan kadar rerata enkephalin pada kelompok perlakuan sebelum 10,4889 dan 

sesudahnya 13,4556  nilai p = 0,386 Pada kelompok kontrol rerata enkephalin sebelum 1,9044 dan 

sesudah 2,94 nilai p value = 0,084. Dari hasil uji statistik tidak terdapat perbedaan sekresi enkephalin 

secara bermakna antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol yaitu dengan nilai p = 0,386 (p 

value> 0,05).  

Simpulan dan saran, enkephalin yang disekresikan bervariasi pada setiap anak pada kelompok intervensi 

maupun kelompok kontrol. Disarankan, perawat untuk pemberian berbagai alternatif sukrosa 75%  seperti 

madu atau jus buah yang manis untuk meningkatkan sekresi encephalin saat anak menangis. 

 

Kata kunci : Enkephalin,menangis respon emosional, sukrosa oral 75%. 
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ABSTRAK 

 

 

Pendahuluan. Penyalahguna narkoba merupakan korban yang harus segera diselamatkan agar bisa 

kembali normal dan hidup produktif. Untuk itu, program rehabilitasi sangat penting bagi para pengguna 

narkoba. Menurut BNN (2015), keberhasilan proses pemulihan sangat dipengaruhi oleh layanan lanjut 

pascarehabilitasi. Untuk mencapai keberhasilan rehabilitasi diperlukan adanya dukungan dari semua 

unsur terutama adalah keluarga. Adanya dukungan keluarga yang positif diharapkan memberikan 

kenyamanan dan kekuatan bagi mantan pengguna untuk kembali ke masyarakat dan hidupnya lebih baik 

lagi. Tujuan penelitin yaitu untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kesiapan 

mantan pengguna narkoba kembali ke masyarakat.  

Metode. Penelitian menggunakan pendekatan cross sectional. Variabel penelitian meliputi variable bebas 

yaitu dukungan keluarga dan variabel terikat yaitu kesiapan kembali ke masyarakat. Populasi yaitu 

mantan pengguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi after care di lembaga rehabilitasi di 

Kabupaten Kuningan. Teknik sampling yaitu total sampling sebanyak 40 responden. Instrument 

penelitian menggunakan kuesioner dalam bentuk skala likert untuk kedua variabel. Analisis data univariat 

menggunakan nilai median dan analisis bivariat menggunakan Chi Square. 

Hasil. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 65% reponden mendapatkan dukungan yang baik dari 

keluarganya; sebanyak 62,5% mantan pengguna narkoba tidak siap kembali ke masyarakat. Hasil uji chi 

square diperoleh nilai p 0,026.  

Simpulan. Hasil penelitian disimpulkan terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kesiapan 

mantan pengguna narkoba kembali ke masyarakat. Untuk itu, perlu upaya peningkatan kesiapan mantan 

pengguna narkoba bukan hanya secara fisik tetapi juga mental emosional dan penguatan keterlibatan 

keluarga dalam proses rehabilitasi dan after care.  

 

Kata kunci : Dukungan, Rehabilitasi, Narkoba  
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Pemeriksaan payudara sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

perempuan untuk mendeteksi kelainan pada payudara. Kegiatan pemeriksaan payudara sendiri sebaiknya 

dilakukan satu kali setiap bulan, bagi perempuan yang masih mengalami menstruasi teratur, disarankan 

melakukan SADARI pada hari ke-7 sampai hari ke-10 menstruasi dihitung dari hari pertama menstruasi 

Tujuan: untuk mengetahui Perilaku Remaja Putri Tentang Pencegahan Kanker Payudara Melalui 

Pemeriksaan Payudara Sendiri di Pondok Pesantren Al Hasan. 

Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja 

putri yang berada di Pondok Pesantren Al Hasan. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster  

random sampling sebanyak 61 orang. 

Hasil Penelitian: Perilaku Remaja Putri yang melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

kriteria melakukan dikarena mudah dan peduli akan kesehatan sedangkan yang tidak melakukan 

dikarenakan malas, malu sama teman-temannya dan rasa takut akan kanker payudar. Hasil yang 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri sebanyak 28 orang (45,9%) dan yang tidak melakukan 

sebanyak 33 orang (54,1%). 

Saran: agar lebih meningkatkan promosi kesehatan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tenaga 

kesehatan tentangpelaksanaan pemeriksaan payudara sendiri sehingga menjadi dorongan baginya untuk 

selalu memberikan penyuluhan kepada setiap perempuan khususnya remaja putri agar bisa mendeteksi 

secara dini dan menurunkan angka kejadian kanker payudara. 

 

 

Kata Kunci : Perilaku, Remaja Putri, Pemeriksaan Payudara Sendiri 
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ABSTRAK 

 

 Latar Belakang: Uji Kompetensi Nasional Indonesia (UKNI) profesi ners merupakan salah satu syarat 

bagi perawat untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR). Hasil UKNI profesi ners di Jawa Barat 

pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga 43,67%. STIKes Muhammadiyah Ciamis mengalami 

penurunan kelulusan. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain faktor internal yang 

meliputi kecerdasan intelektual, minat masuk jurusan dan motivasi belajar. Tujuan Penelitian: Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor internal dengan hasil uji kompetensi ners. Metode 

Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional yang 

menggunakan teknik Quota sampling, jumlah sampel sebanyak 53 orang dari jumlah populasi 113 orang. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 22 Maret-30 April 2018. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner 

yang diolah dengan uji chi-square menggunakan SPSS. Hasil Penelitian: Hasil uji statistik menunjukan: 

1). Hubungan kecerdasan intelektual dengan hasil uji kompetensi ners diperoleh nilai pvalue = 0,000; 2) 

Hubungan minat mahasiswa dengan hasil uji kompetensi ners diperoleh nilai p value = 0,355; 3) 

Hubungan motivasi belajar dengan hasil uji kompetensi ners diperoleh nilai p value = 0,001. Kesimpulan 

dan saran : Kecerdasan intelektual dan motivasi belajar memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil 

uji kompetensi ners (p value< 0,05), sedangkan minat masuk jurusan tidak berhubungan dengan hasil uji 

kompetensi ners (p value > 0,05). Saran perlu adanya motivasi yang kuat baik dari pihak akademik 

maupun dari pihak mahasiswa. 

 

Kata Kunci : Minat, Motivasi, Ujikom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Mucis06@yahoo.com


103 

 

PENGARUH PEMBERIAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF: PLASTISIN 

TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS ANAK 

USIA PRA SEKOLAH DI TK “ S “ KABUPATEN BANDUNG  

 
Shinta Fuji Rahayu Asri, Agus Miraj Daradjat, Yuppi Rosmala Sari 

(Staf pengajar STIKes dan Akper Bhakti Kencana Bandung) 

Email : yuppi_ros@yahoo.co.id 

 

ABSTRAK 

 

Masa kanak-kanak adalah masa yang tepat dan ideal untuk menstimulasi motorik halus karena 

kemampuan motorik halus berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil, koordinasi 

mata serta tangan, yang akan berpengaruh pada perkembangan  kognitif, bahasa, emosi, sosial, dan 

kemandirian anak. Plastisin memungkinkan anak untuk menjadi kreatif, mengekspresikan emosinya, serta 

dapat meningkatkan perkembangan motorik anak.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian alat permainan edukatif : 

plastisin terhadap peningkatan kemampuan motorik halus anak usia prasekolah di TK “S“ Kabupaten 

Bandung Tahun 2016.  

Rancangan penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen. Populasi pada penelitian ini  anak pra 

sekolah kelompok A di TK “S” Kabupaten Bandungberjumlah 67 anak. Sampel direkrut menggunakan 

purposive sampling (n=20) dengan kriteria Anak  usia pra sekolah, hasil observasi jari jemari dan 

koordinasi mata menunjukkan nilai kurang. Data dikumpulkan menggunakan lembar observasi deskriptor 

penilaian kemampuan motorik halus pretest dan posttest. Perlakuan dilakukan sebanyak 4 kali. Data 

dianalisis secara univariat dan bivariat  menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pemberian alat permainan edukatif plastisin terhadap 

peningkatan kemampuan motorik halus (Pvalue = 0.000).  

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada perawat agar menggunakan plastisin sebagai pilihan alat 

permainan bagi pasien anak usia pra sekolah yang sedang dirawat. 

 

Kata Kunci : Motorik halus, Plastisin, Pra sekolah 
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ABSTRAK 

 

Lansia mengalami perubahan fisik secara fisiologis, sehingga muncul penyakit degenerative seperti 

hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit dengan jumlah penderita yang terus meningkat 

terutama pada lansia. Untuk mengendalikan dan mencegah hipertensi, selain pola makan sehat juga harus 

melakukan gaya hidup sehat pada lansia. Dukungan keluarga sangat diperlukan dalam penanganan lansia 

dengan hipertensi. Dukungan keluarga merupakan factor terpenting dalam membantu perawatan lansia 

dengan hipertensi. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan gaya hidup 

lansia yang menderita hipertensi di Puskesmas Cipageran. Metode penelitian ini adalah survey analitik. 

Populasi penelitian ini adalah lansia dengan hipertensi primer di wilayah Puskesmas Cipageran. Sampel 

berjumlah 70 responden, dengan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan 

dukungan keluarga berdasarkan aspek emosional, aspek informasi, aspek penghargaan, dan aspek 

instrumental serta gaya hidup sehat lansia. Uji statistik menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian 

menunjukkan sebagian lansia memiliki dukungan keluarga baik sebanyak 36 orang lansia (51,4%). 

Sedangkan sebagian lansia yang memiliki gaya hidup yang baik sebanyak 37 orang lansia (52,9%). 

Terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan gaya hidup lansia yang menderita hipertensi dengan 

p-value (0,001<0,005). Saran bagi keluarga diharapkan dukungan keluarga dapat ditingkatkan dan bagi 

lansia diharapkan melakukan gaya hidup sehat agar terhindar dari risiko komplikasi hipertensi. 

 

Kata kunci: Dukungan Keluarga, Gaya hidup, Lansia, Hipertensi 
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ABSTRAK 

 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah membuat suatu pedoman tentang perilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS) No.2269/MENKES/PER/XI/2011. Setiap keluarga perlu mengetahui dan 

mempraktikan PHBS. Kabupaten Garut pada tahun 2017 rumah tangga ber-PHBS sebesar 56,13% dari 

target yang telah ditentukan yaitu sebesar 75%. Rendahnya PHBS dapat menyebabkan berbagai macam 

penyakit seperti demam berdarah, gizi buruk, penyakit kulit, cacingan dan lain sebagianya. Penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan pengetahuan, sikap serta tindakan PHBS pada tatanan rumah tangga di 

Desa Tegalpanjang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut. Untuk membatasi permasalahan penelitian 

maka ruang lingkup penelitiannya adalah sepuluh indikator PHBS Rumah Tangga. Metode penelitian 

yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dengan jumlah 99 responden. Teknik sampling 

yang digunakan yaitu probability sampling dengan jenis pengambilan sempling simple random 

sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang diberikan 

berisi tentang data demografi, pengetahuan, sikap dan tindakan tentang PHBS. Analisa data dilakukan 

secara univariat dengan menampilkan tabel distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian 

pengetahuan baik sebanyak 46,5 % dan pengetahuan kurang sebanyak 53,5 %. Sikap responden yang 

positif sebanyak 44,4 % dan responden dengan sikap negatif 55,6 %. Sedangkan tindakan responden 

yang menyatakan ya melakukan sebanyak 45,5 % dan tidak melakukan sebanyak 54,5 %.    Kesimpulan 

responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 53%,  memiliki sikap negatif 55.6% dan tidak 

melakukan tindakan PHBS sebanyak 54.5%. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan puskesmas 

dapat memberikan penyuluhan secara rutin, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh yang baik dan 

pemerintah setempat dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk bisa hidup sehat.  

 

Kata kunci     : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Tatanan Rumah Tangga 
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ABSTRAK 

 

Latar belakang: Preeklampsia masih menjadi penyebab kematian ibu dan komplikasi pada ibu hamil 

yang bersifat katastropik. Preeklampsia membutuhkan deteksi dini sehingga mampu mengurangi 

morbiditas dan mortalitas ibu. Diperlukan peran perawat dalam deteksi dini preeklampsia. Tujuan: 

Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan penatalaksanaan deteksi dini preeklampsia oleh 

petugas kesehatan saat pemeriksaan kehamilan. Metode: Literatur review dengan menggunakan data base 

CINAHL, Pubmed, dan Google scholar, tahun 2013-2018, dan didapatkan 670 artikel. Melalui tahapan 

dan proses critical appraisal, ditemukan 10 artikel yang memenuhi persyaratan. Hasil: Ditemukan 5 

faktor yang harus dimiliki petugas saat mendeteksi dini preeklampsia:(1) pengetahuan yang baik tentang 

preeklampsia (n=8), (2) Sikap yang baik dan favourable harus ditunjukan dengan rasa percaya diri, (3) 

motivasi tinggi untuk memberikan dorongan dan kesadaran melakukan deteksi dini preeklampsia, (4) 

persepsi terhadap supervisi harus tinggi dan beban kerja sesuai dengan seharusnya, dan (5) keterampilan 

pengkajian harus dikuasai dengan baik (n=6). Kesimpulan: Deteksi dini akan berhasil dilakukan bila 

faktor diatas dikuasai oleh seluruh petugas kesehatan yang bekerja di pemeriksaan kehamilan. Ibu dengan 

resiko tinggi akan segera tertangani secara cepat. Saran: Para petugas yang bekerja di pemeriksaan 

kehamilan perlu menguasai berbagai faktor diatas agar kejadian kematian akibat keterlambatan 

mengetahui masalah dapat dihindari.  

 

Kata Kunci: pemeriksaan kehamilan, penatalaksanaan preeklampsia, perawat 
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Stigma gangguan jiwa dialami oleh individu maupun keluarga gangguan jiwa 

sehingga berdampak buruk bagi keluarga yang merawat maupun penderita itu sendiri. Dampak stigma 

pada keluarga terjadi karena keluarga menanggung beban emosional, sosial, dan ekonomi ketika merawat 

anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Tujuan: Studi literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

stigma yang dihadapi oleh penderita gangguan jiwa dan keluarga yang merawat serta dampak yang 

diperoleh karena stigma tersebut. Metode: Metode yang digunakan adalah scoping review, dengan 

pencarian literatur elektronik menggunakan database Pubmed, Google scholar, dan Proquest dengan kata 

kunci Burden Family,Stigma, and Mental health. Kriteria inklusi adalah peer review, terbit antara 2008-

2018 dengan artikel inggris dan sampel keluarga gangguan jiwa yang mengalami stigma dan dampak 

yang dialami. Sebanyak 22.864 artikel ditemukan, namun diperoleh 13 artikel yang memenuhi kriteria 

inklusi. Hasil: Hasil pencarian literature  diperoleh  13 artikel  yang relevan terkait stigma serta dampak 

yang terjadi, antara lain: individu maupun keluarga menjadi tidak percaya diri, harga diri rendah, kualitas 

hidup menurun, interaksi sosial terbatas, serta terjadinya masalah fungsi keluarga. Kesimpulan dan 

Rekomendasi: Stigma gangguan  jiwa yang dialami penderita dan keluarga merupakan permasalahan 

yang perlu mendapat perhatian khusus karena berdampak buruk bagi kedua pihak. Penderita dan keluarga 

sebaiknya mendapat perlindungan  dan dukungan dari lingkungan sekitar agar membantu proses 

penyembuhan sehingga dampak stigma dapat dikurangi. 

 

Keywords:Burden Family,Stigma, and Mental health 
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Pasien gangguan jiwa menunjukkan beragam gejala emosional, salah satunya adalah 

kemarahan yang ekstrim. Hal ini dapat menyebabkan tindakan kekerasan terhadap petugas kesehatan 

khususnya perawat. Pengalaman perawat yang mengalami tindakan kekerasan dapat menimbulkan stres, 

kecemasan serta menurunnya kualitas hidup perawat. Tujuan: Studi literatur ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan terhadap 

perawat serta dampak yang dialami perawat. Metode: Metode yang digunakan adalah scoping review, 

dengan pencarian literatur elektronik menggunakan database Pubmed, Proquest, Google scholar, Doaj, 

Ebsco dan Psychoinfo, dengan kata kunci psychiatric nurses, mental health care, workplace violence. 

Kriteria inklusi adalah peer review, fulltext, berbahasa inggris, terbit antara 2008-2018, menggunakan 

sampel perawat yang bekerja dipelayanan psikiatri. Sebanyak 17.578 artikel diambil, namun diperoleh 17 

artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil: Berdasarkan 17 artikel yang dianalisis, diperoleh faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan terhadap perawat antara lain faktor kondisi 

mental pasien, faktor perawat terkait usia, jenis kelamin, pengalaman, pendidikan dan pelatihan, 

kemampuan berkomunikasi, kemampuan menciptakan lingkungan yang terapetik,  faktor menejemen 

rumah sakit, dan faktor sosial sedangkan dampak yang paling banyak dirasakan perawat adalah dampak 

psikologis. Kesimpulan dan Rekomendasi: Tindakan kekerasan yang dialami perawat dipelayanan 

psikiatri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal tersebut berdampak negatif bagi perawat baik secara fisik 

maupun mental. Sebaiknya perawat memperoleh pengetahuan yang baik dalam menghadapi pasien 

dengan risiko tindakan kekeraan, memperoleh dukungan dari pihak manajemen rumah sakit terkait 

perlindungan dan jaminan keselamatan kerja serta program yang mendukung untuk mengatasi dampak 

yang dialami karena tindakan kekerasan. 

 

Kata kunci :psychiatric nurses, mental health care, workplace violence. 
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ABSTRAK 

 

Hipertensi masih menjadi permasalahan masyarakat di Indonesia terutama pada lansia. Penatalaksanaan 

hipertensi secara umum yang biasa digunakan yaitu dengan terapi farmakologi. Penatalaksanaan 

hipertensi yang dapat dilakukan selain terapi farmakologi salah satunya dengan terapi alternatif non 

farmakologi yaitu dengan manajemen latihan, namun masih seringkali diabaikan. Program manajemen 

latihan pada penderita hipertensi dapat membantu penderita lebih bugar dan membantu menstabilkan 

tekanan darah. Tujuan literature review ini untuk menjelaskan manajemen latihan pada pasien hipertensi 

berdasarkan jurnal-jurnal tekait.. Metode yang digunakan yaitu penelusuran database seperti google 

scholar, proquest periode publikasi 2011-2018 dengan menggunakan kata kunci manajemen latihan, 

program dan hipertensi. hasil ektraksi dari 8 artikel yang dianalisis dan 5 artikel yang memenuhi kriteria 

menunjukan bahwa Manajemen latihan pada pasien hipertensi merupakan penatalaksanaan hipertensi 

yang cukup efektif untuk menstabilkan tekanan darah serta kebugaran pada pasien hipertensi sehingga 

dapat mencegah komplikasi yang lebih berat. Penelitian lanjutan terkait manajemen latihan pada pasien 

hipertensi di komunitas maupun pelayanan kesehatan lain sehingga dapat diaplikasikan untuk 

meningkatkan kualitas hidup penderita hipertensi. 

 

Kata Kunci : Hipertensi,  Manajemen Latihan, Program 
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Perburukan kondisi mendadak rentan terjadi di unit emergensi, yang akan menimbulkan 

Serious Adverse Events(SAEs) jika tidak tertangani  dengan cepat dan tepat . Oleh karenanya early 

warning system (EWS) yang telah dikembangkan perlu diimplementasikan sebagai alat deteksi dini bagi 

pasien yang berpotensi terhadap perburukan. EWS di Indonesia sebagian besar diimplementasikan pada 

unit rawat inap, dan jarang diimplementasikan di unit emergensi. Tujuan: Mengidentifikasi manfaat 

implementasi EWS di unit emergensi. Metode: Metode yang digunakan dalam studi literatur ini adalah 

scoping review. Pencarian literatur elektronik dilakukan dengan menggunakan database: Google Scholar, 

Proquest, EBSCOhost, PubMed, dan DOAJ, dengan kata kunci early warning system, emergency 

department, implementation. Kriteria inklusi adalah:artikel  peer-review, yang terbit antara 2010-2018, 

dan berbahasa Inggris. Sebanyak 23.730 artikel diambil, namun hanya 12 artikel yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi. Hasil: dari 12 artikel yg dianalisis, 10 artikel menyatakan  EWS berperan baik di 

unit emergensi untuk prediktor 30 hari mortalitas, admisi rumah sakit, disposisi admisi, length ofstay 

(LOS), prediktor sepsis berat, alat deteksi kejadian perburukan, alat triage, alat monitoring lanjutan, dan 

membantu clinical judgement perawat baru. Namun 2 artikel menyatakan bahwa EWS di unit emergensi 

tidak berperan signifikan. Kesimpulan dan Rekomendasi: Implementasi EWS memiliki manfaat yang 

besar dalam deteksi dini perburukan pasien di unit emergensi, dengan deteksi awal diharapkan respon 

cepat dan intervensi tepat bisa dilakukan sehingga pasien tidak jatuh pada SAEs. Diperlukan penelitian 

lebih lanjut untuk meneliti manfaat dari implementasi EWS di Indonesia khususnya di unit emergensi. 

 

Keywords: early warning system, emergency department, implementation 
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ABSTRAK 

 

Pacaran tidak sehat terjadi karena remaja masih dalam tahap mencari identitas diri, dan salah 

satu penyimpangan yang mungkin terjadi adalah kekerasan dalam pacaran. Di Kota Bandung, selalu ada 

kasus kekerasan dalam pacaran setiap tahunnya, serta 309 laporan masalah pacaran di Kecamatan 

Batununggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kekerasan dalam pacaran pada remaja 

SMA di Kecamatan Batununggal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik 

sampling yang digunakan adalah purposif, dengan jumlah sample sebanyak 353 remaja yang memenuhi 

kriteria inklusi sedang berpacaran atau pernah berpacaran. Hasil penelitian menunjukan 52,1% responden 

pernah melakukan kekerasan ringan dan 47,9% melakukan kekerasan berat. Sebanyak 54,4% responden 

pernah mengalami kekerasan dalam pacaran ringan dan 45,6% mengalami kekerasan berat. Berdasarkan 

jenis kekerasan kekerasan verbal dan emosional memiliki mean terbesar berdasarkan pelaku kekerasan 

(4,71) dan korban kekerasan (5,15). Simpulan penelitian ini adalah responden cenderung pernah 

melakukan dan mengalami kekerasan dalam pacaran ringan. Berdasarkan jenis kekerasan kekerasan 

verbal dan emosional paling banyak dilakukan dan dialami oleh responden. 

 

Kata Kunci : kekerasan dalam pacaran, pacaran, remaja. 
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ABSTRAK 

 

Hipertensi disebabkan oleh beberapa faktor risiko yang salah satunya dapat dilihat dari karakterisik 

individu. Pasien dengan hipertensi diharapkan memiliki pengetahuan yang baik mengenai hipertensi 

sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan pengetahuan pasien dengan hipertensi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif pada 72 orang pasien hipertensi di Puskesmas 

Pasundan Kota Bandung yang dipilih dengan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi usia >18 

tahun dan dalam pengobatan hipertensi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner 

yang berisi karakteristik responden dan pengetahuan responden mengenai hipertensi. Data dianalisis 

menggunakan distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien hipertensi memiliki 

pengetahuan baik mengenai hipertensi (66,7%), yang tampak pada jenis kelamin laki-laki (70%), usia 35-

44 tahun (85,7%), lama menderita hipertensi 2-5 tahun (81,5%), menikah (63,5%), bekerja (68,4%), 

pendidikan universitas (100%), memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi (82,9%), tinggal dengan 

keluarga inti (72,2%), memiliki asuransi kesehatan BPJS (75,4%), memiliki penyakit penyerta selain 

hipertensi (83,3%), tekanan darah berada dalam kategori hipertensi derajat 2 (63,9%), dan indeks massa 

tubuh obesitas derajat 2 (72,2%). Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pasien hipertensi 

memiliki pengetahuan yang baik tentang hipertensi namun masih banyak yang berada dalam kategori 

hipertensi derajat 2 walaupun dalam pengobatan. Sehingga perlu adanya evaluasi bagaimana perilaku 

pasien hipertensi dalam manajemen perawatan dirinya untuk mencegah terjadinya komplikasi hipertensi 

. 

Kata kunci : Hipertensi, Karakteristik, Pengetahuan 
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ABSTRAK 

 

Latar belakang: Budaya pop korea yang sering disebut Hallyu (Korean Wave). Hallyu adalah budaya 

korea yang terkenal dikalangan anak muda, budaya ini terdiri dari Korean music (K-pop), drama (K-

drama), film, fashion, makanan dan kecantikan.  Penggemar Korean wave lebih banyak pada anak muda 

dibangku SMA dan kuliah. Setiap remaja memiliki perilaku yang berbeda untuk menunjukkan kesukaan 

pada Korean wave. Kajian ini bertujuan untuk untuk meninjau artikel mengenai perilaku remaja 

penggemar Korean wave yang dapat digunakan untuk memahami perubahan perilaku pada tahap 

perkembangan remaja. Metode: mencari, menyaring dan menganalisa artikel  berdasarkan kata kunci 

ditetapkan yaitu “Korean wave”, “perilaku penggemar Korea Selatan”, “Hallyu”, “Adolescent behavior” 

dan “Idol K-Pop” melalui database Google Scholar dan Proquest. Berdasarkan searching menggunakan 

kata kunci diperoleh 189 artikel, didapatkan 9 artikel yang memenuhi kriteria inklusi Kriteria inklusi yaitu 

artikel lengkap, bahasa Indonesia atau Inggris, Artikel dari tahun 2008-2018 dan Pendidikan peneliti 

minimal sarjana..Hasil:. Remaja penggemar Korean Wave melakukan imitasi gaya rambut, model 

pakaian, aksesoris sampai pola hidup dan pola makan serta cara berinteraksi dengan teman sebaya sesuai 

dengan idolanya. Selain itu, remaja tersebut memiliki budaya konsumtif, permainan role play seolah-olah 

menjadi idola dan praktik seksual (ciuman pipi, meraba-raba dan fantasi seksual). Kesimpulan: Korean 

wave memiliki pengaruh pada perilaku remaja. Perilaku ini perlu diperhatikan karena pada tahap remaja 

merupakan tahap pembentukan identitas diri. Pada tahap pembentukan diri perlu adanya pengawasan 

orang tua untuk menghindari perilaku remaja yang mengidolakan idolanya secara berlebihan.  

 

KataKunci :  Korean wave, Idol K-Pop, penggemar K-Pop, Hallyu, Adolescent behavior. 
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Pelecehan adalah suatu tindakan disengaja yang menimbulkan bahaya atau suatu 

kegagalan caregiver dalam memenuhi kebutuhan dasar lansia. Pelaku dari pelecehan lansia yang ditemui 

di rumah biasanya dilakukan oleh anak laki-laki ataupun keluarga yang merawat lansia. Dampak negatif 

akibat dari pelecehan yaitu gangguan mental seperti cemas dan depresi. Tujuan: Tujuan dari tinjauan ini 

adalah untuk mengetahui faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya pelecehan lansia. Metode: 

Pencarian literatur menggunakan elektronik database melalui Google Scholar, Proquest dan PubMed, 

menggunakan kata kunci elderly abuse, elder misstreatment, lansia, risk factors dan family caregiver. 

Kriteria inklusi adalah : artikel fulltext yang diterbitkan antara 2008-2018, bahasa inggris dan bahasa 

indonesia, rancangan penelitian meliputi descriptive quantitative dan cross sectioanal. Berdasarkan 

searching menggunakan kata kunci diperoleh 1100 artikel. Didapatkan 11 artikel yang memenuhi kriteria 

inklusi. Hasil: Faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya pelecehan pada lansia antaralain rendahnya 

dukungan sosial, beban stres dari caregiver, kerusakan kognitif, tingkat ekonomi rendah dan 

ketergantungan fungsi seperti lansia memerlukan bantuan dalam kegiatan sehari-hari. Kesimpulan dan 

Rekomendasi: Mengetahui faktor resiko sangat penting guna mencegah kejadian pelecehan pada lansia 

dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk meneliti beberapa 

instrument yang dapat digunakan untuk melakukan screening pelecehan pada lansia. 

 

Kata kunci:  elderly abuse, elder misstreatment, lansia, risk factors dan family caregiver 
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ABSTRAK 

Latar belakang: Internet Addict merupakan sebuah Pathological disorder yang relatif baru dan dapat 

disimpulkan sebagai keinginan kuat untuk bergantung secara psikologis terhadap internet yang dapat 

ditandai dengan penempatan kontrol yang buruk atau berlebihan, yang mendorong perilaku penggunaan 

komputer dan akses internet yang menyebabkan distress. Tujuan dari tinjauan sistematik ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas penanggulangan kecanduan internet dengan cara non-farmakologis. Metode dari 

tinjauan sistematik ini dengan mencari artikel dari internet dari tahun 2008 hingga 2018 dengan kata 

kunci Internet Addiction, gangguan jiwa, mental health, intervention non-farmakologi, technology yang 

ditetapkan melalui Google Scholar, ProQuest dan Perpusnas Indonesia database. Hasil yang diperoleh 

berdasarkandari tinjauan literatur ini intervensi penanggulangan internet addiction dengan cara non-

farmakologis dapat berpengaruh dalam menurunkan internet addiction. Rekomendasi daritinjauan 

literatur ini diharapkan dapat digunakan sebagai tinjauan literatur lebih lanjut yang lebih spesifik dan 

dapat membuat salah satu referensi perawat mental untuk mengatasi kecanduan internet dalam bentuk 

intervensi non-farmakologis. 

 

Kata Kunci:Internet addiction, gangguan jiwa, mental health, intervention non-farmakologi, technology. 
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Istilah Survivor didefinisikan sebagai korban yang selamat dari suatu peristiwa bencana 

yang mengancam kehidupan, baik berupa ancaman terhadap fisik maupun psikis. Sebagian besar Survivor 

mengalami kondisi syok dan trauma, pengalaman traumatis yang mengancam jiwa tersebut dapat 

merubah psikologis dan perilaku. Kemampuan individu dalam mengatasi dan beradaptasi terhadap suatu 

kejadian merugikan dalam hidup disebut dengan resiliensi. Tujuan: Kajian literatur ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran tentang dampak psikologis dari bencana dan resiliensi pada survivor bencana 

alam. Metode: Pencarian literatur secara komprehensif dilakukan melalui database elektronik yang 

terdiri dari MEDLINE, Google Scholar, dan ProQuest publikasi dari tahun 2008-2018. Pada tahap awal 

pencarian diperoleh 19.400 artikel menggunakan kata kunci disaster experience, resilience of survivor, 

survivor experience, mental illness, disaster resilience. Dari jumlah tersebut hanya 41 artikel yang 

dianggap sesuai dengan kriteria inklusi yaitu artikel merupakan primary sources serta relevan dengan 

tema yang akan diambil. Hasil: Berdasarkan analisis terhadap literatur ditemukan bahwa trauma 

merupakan dampak psikologis utama dari suatu bencana, jika trauma tidak ditangani dengan baik maka 

akan mengakibatkan acute stress disorder dan post traumatic stress disorder. Hasil kajian juga 

menunjukkan berbagai karakteristik survivor yang resiliens, yaitu; mendapatkan dukungan keluarga dan 

sosial, mampu membina hubungan personal maupun interpersonal, berpikir secara positif, mampu 

mengendalikan perasaan, yang terakhir mampu mengembangkan kepribadian menjadi lebih matang 

dalam mengatasi kesulitan melalui upaya spiritual. Kesimpulan dan Rekomendasi: Dukungan keluarga 

dan dukungan sosial merupakan faktor dominan yang dapat meningkatkan resiliensi survivor, karena itu 

penting bagi perawat untuk melibatkan keluarga dan lingkungan sosial dalam meningkatkan resiliensi 

survivor.  

 

 

Kata kunci: disaster experience, survivor, resilience, psychological distress 
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ABSTRAK 

 

Pendahuluan  Jumlah pasien yang terus meningkat dan dirawat dirumah sakit menyebabkan semakin 

berat beban kerja petugas kesehatan, salah satunya adalah perawat. Semakin berat beban kerja yang 

ditanggung maka akan semakin besar resiko perawat yang bekerja di tempat tersebut untuk terkena stres. 

Beban kerja yang berat dan pola shift kerja yang tidak standar dapat menyebabkan kelelahan kerja pada 

perawat  yang bekerja secara shift. Beban kerja penting diketahui dalam mengevaluasi kebutuhan tenaga 

perawat di ruang rawat inap rumah sakit, serta sebagai dasar untuk menentukan kapasitas kerja perawat 

agar terdapat keseimbangan antara tenaga perawat dan beban kerja. Metodedalam penelitian ini adalah 

rancangan penelitian deskriptif, yaitu mengobservasi kegiatan perawat pelaksana dengan work sampling 

untuk mengumpulkan informasi mengenai beban kerja perawat di ruang rawat inap.sedangkan 

perhitungan tenaga perawat menggunakan metode Workload Indicator Staffing Needs (WISN). Hasil 

Kegiatan  produktif perawat paling tinggi adalah pada shift pagi, sebesar 81,66% disusul oleh shift sore 

sebesar 65%. Persentase rata-rata untuk seluruh kegiatan perawat produktif selama 24 jam yaitu sebesar 

69,38% artinya lebih kecil dari waktu kerja yang optimum. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja 

perawat di Ruang Rawat Inap RSGM UNPAD dalam 24 jam berada pada kategori ringan. Berdasarkan 

perhitungan metode WISN, didapatkan hasil kebutuhan perawat di Instalasi Rawat Inap adalah sebanyak 

12 orang, dengan distribusi perawat setiap shift nya sebagai berikut:  shift pagi sebanyak 5 orang,shift 

sore sebanyak 4 orang dan shift malam sebanyak 3 orang.  

 

Kata kunci : beban kerja, beban kerja perawat, work load, work load nursing analysis, WINS, Work 

sampling. 
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ABSTRAK 

 

Pendahuluan: Di Indonesia angka kesakitan anak yang dirawat di rumah sakit cukup tinggi, sekitar 35 

per 1000 anak menderita sakit yang disebut dengan hospitalisasi pada anak. Selama proses hospitalisasi, 

anak dapat mengalami berbagai kejadian yang menurut beberapa penelitian ditunjukkan dengan 

pengalaman yang sangat traumatik dan penuh dengan kecemasan. Pravelensi kecemasan anak saat 

hospitalisasi mencapai 75%. Penanganan kecemasan secara non farmakologis diantaranya bisa 

dengandistraksi, relaksasi, imajinasi, dan salah satunnya adalah dengan Hipnoterapi. Tujuan dari tinjauan 

literatur ini adalah untuk meninjau artikel hasil penelitian Hipnoterapi terhadap tingkat kecemasan pada 

anak yang menjalani hospitalisasi. Metode: Pencarian literature secara komprehensif dilakukan melalui 

database elektronik yang terdiri dari MEDLINE, Google Scholar, dan ProQuest publikasi dari tahun 

2008-2018. Kata kunci yang digunakan ditetapkan yaitu “hypnotherapy, anxiety, hospitalization, children 

going to hospitalization, anxiety in children, hypnotherapy for anxiety”. Hasil: Hasil dari tinjauan 

literature ini menunjukkan bahwa hipnoterapi secara efektif dapat menurunkan kecemasan pada anak 

yang menjalani hospitalisasi. Rekomendasi: Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

dilakukan tunjauan literature yang lebih spesifik dari segi data demografi dan hasil yang lebih signifikan 

serta terapi lainnya yang lebih bermanfaat bagi anak yang menjaani hospitalisasi terutama dalam 

menurunkan kecemasan anak akibat dari hospitalisasi. 

 

Kata Kunci : Anak, Kecemasan, Hipnoterapi, Hospitalisasi. 
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ABSTRAK 

 
Saat ini prevalensi anak autisme meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 1987 jumlah anak autisme 

diperkirakan 1:5000. Jumlah ini meningkat dengan pesat, pada tahun 2005 menjadi 1:160, dan tahun 2014 

WHO mengidentifikasi 1 dari 68 anak mengalami autisme (1 dari 42 anak laki-laki dan 1 dari 189 anak 

perempuan). Kondisi yang sering terjadi pada anak autisme adalah gangguan pencernaan dan 

penyimpangan metabolisme yang menyebabkan gluten dan kasein tidak bisa dicerna dan berubah menjadi 

peptida yang bisa meracuni otak dan memberi efek pada gangguan fungsi otak, sehingga anak menjadi 

hiperaktif. Terapi diit merupakan salah satu terapi yang dapat dilakukan di rumah dengan cara 

menghindari berbagai jenis makanan yang mengandung gluten, kasein, jamur, dan makanan yang 

mengandung zat aditif, sehingga pengaturan pola makan perlu mendapat perhatian. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi makanan pada anak autisme di SLBN 1 Garut. Penelitian ini 

menggunakan rancangan crossectional dengan sampel penelitian total populasi yaitu seluruh siswa SLBN 

1 Garut penyandang autisme. Pola konsumsi makanan dikumpulkan dengan metode food recall dan food 

frekwensi yang diolah dengan program NutriSurvey dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan rata-rata asupan energi sebanyak 1673,863 Kcal, asupan protein 63,113 gram, asupan 

lemak 61,100 gram, dan asupan karbohidrat sebanyak 255,250 gram. Sepuluh jenis makanan yang  paling 

banyak dikonsumsi anak autisme di SLB N 1 Garut adalah susu, es krim, nugget, sosis, biskuit, mie 

instan, roti, keju, youghurt, dan jus buah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anak autisme di SLB 

Negri 1 Garut memiliki rata-rata asupan protein, lemak dan karbohidrat di bawah kebutuhan yang 

seharusnya, dan mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten, kasein dan jamur/fermentasi. 

Disarankan orang tua untuk meningkatkan pemberian nutrisi dan  membatasi pemberian makanan yang 

mengandung gluten, kasein dan mengandung zat aditif, serta menggantinya dengan makanan yang lebih 

sehat. 

 

  
Kata Kunci : Autisme, Gluten, Kasein 
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ABSTRAK 

 

Perilaku bullying dari waktu ke waktu terus menjadi hal yang menghantui anak Indonesia. Kasus 

bullying marak terjadi di usia anak-anak dan kebanyakan terjadi di lingkungan sekolah. Kasus bullying di 

Indonesia seringkali terjadi di institusi pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan data dari Komisi Nasional 

Perlindungan Anak, tahun 2011 menjadi tahun dengan tingkat kasus bullying tertinggi di lingkungan 

sekolah yaitu sebanyak 339 kasus kekerasan dan 82 diantaranya meninggal dunia (Komnas PA, 2011). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku Bullying baik pelaku maupun korban 

perundungan (bully) pada Siswa-siswi SMPN 2 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Metode 

penelitian berupa Deskriptif kuantitatif, jumlah sampel 249 siswa yang diambil dengan proporsional 

systematic random sampling siswa kelas 7 dan 8. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner 

inventory dari CDC (2011). Data dianalisis dengan analisis deskriptif.  

Hasil penelitian diperoleh 17,7 % siswa pernah dibuli setiap hari, bullying verbal 76,7 %, 

relasional 51 % dan fisik 61,4 %. Dampak Bully yang dirasakan 33 % merasa sedih, 26 % sakit hati. 

Alasan membuli 17,67 % karena menganggap pengecut. 65,1 % siwa pernah mengalami cyberbullying 

Hasil ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak sekolah berupa konseling bagi korban bully dan sanksi 

bagi pelaku bully, serta upaya pencegahan perilaku bullying pada siswa berupa membiasakan sikap saling 

menghargai, budaya anti bullying. 

 

 

Kata Kunci : Bullying, Korban bully, pelaku bully, Siswa 
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ABSTRAK 

 

Latar belakang : Kemampuan berpikir dan keberhasilan dalam pendidikan adalah dua hal yang saling 

berkaitan. Kecerdasan berpikir seseorang erat kaitannya dengan status gizi seseorang. Anak yang 

memiliki status gizi baik dan memiliki pola kebiasaan yang baik akan  memiliki kecerdasan yang baik 

pula. 

Tujuan : Untuk mengetahui hubungan asupan zat besi, vitamin, dan protein dengan kemampuan berpikir 

siswa kelas IV dan V SD Negeri 01 Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. 

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian bersifat survey analitik dengan study korelasi.Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 1 Kotayasa yang berjumlah 239 siswa. Sampel pada 

penelitian ini adalah 64 siswa kelas 4 dan 5. Analisis data menggunakan uji chi square. 

Hasil : Karakteristik jenis kelamin responden yang sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 

responden (61,4%), karakteristik umur responden sebagian besar berumur 11 tahun yaitu sebanyak 32 

responden (45,7%), sebagian besar responden mempunyai asupan zat besi, vitamin, dan protein yang baik 

yaitu sebanyak 39 responden (55,7%), sebagian besar responden mempunyai kemampuan berfikir yang 

baik yaitu sebanyak 44 responden (62,8%), terdapat hubungan asupan zat besi, vitamin, dan protein 

dengan kemampuan berfikir siswa kelas IV dan V SD Negeri 1 Kotayasa Kecamatan Sumbang 

Kabupaten Banyumas. Bedasarkan uji Chi Square didapatkan ρ-value = 0,000 (< 0,05). 

Kesimpulan : Ada hubungan asupan zat besi, vitamin, dan protein dengan kemampuan berfikir siswa 

kelas IV dan V. 

Rekomendasi : Bagi orangtua sebaiknya lebih memperhatikan asupan zat gizi yang seimbang,dan 

membatasi uang saku anak untuk menghindari anak jajan sembarangan.  

 

Kata kunci : asupan zat besi, vitamin,  protein, kemampuan berpikir, siswa 
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Abstrak 

 

Kematian anak akibat penyakit terkait HIV/AIDS seagai korban Mother To Child 

Transmission(MTCT)mencapai 110.000 setiap tahun. Hitungan rinci terjadi sekitar 400 anak terinfeksi 

HIV setiap hari dan terjadi sekitar 290 kematian anak AIDS terjadi setiap hari. Sebagai korban banyak 

anak yang kurang mendapat dukungan dari pihak keluarga. Orang tua anak dengan HIV/AIDS selain 

mempunyai masalah kesehatan dapat membuat anak menjadi seorang “yatim” sehingga kurang mendapat 

dukungan. Perlu upaya pengelolaan asuhan keperawatan untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan 

HIV/AIDS salah satunya adalah dengan penerapan Pediatric Palliative Care (PPC) atau perawatan 

paliatif pada anak. 

 

Tujuan  dari  penulisan  literature review  ini  yaitu untuk mengkaji implementasi perawatan paliatifpada 

anak [(Pediatric Palliative Care (PPC)]dengan HIV/AIDS korban Mother To Child Transmission 

(MTCT) berdasarkan pada sumber literatur jurnal penelitian ilmiah terkait. 

 

Metode yang digunakan dalam penulisan literature review ini adalah penelusuran  internet  dari  database 

Google Scholar, PubMed, Proquest, Medscape, dan EBSCO dengan menggunakan kata kunci pediatric 

palliative care, palliative care, dan pediatric HIV/AIDS. Kemudian data yang didapatkan disusun secara 

sistematis dan dilakukan diskusi atau pembahasan. 

 

Perawatan paliatif dapat menjadi alternatif pelayanan tenaga professional untuk meningkatkan kualitas 

hidup pasien anak dengan HIV/AIDS dengan mengimplementasikan interprofesional collaborative 

prantice. Perawatan paliatif dapat diintegrasikan dengan pelayanan berbasis rumah/home care agar dapat 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam keluarga. Perawatan paliatif berbasis rumah memberikan 

manfaat untuk memperluas cakupan layanan kesehatan dan memberikan kesinambungan perawatan 

secara  holistik. 

 

 

Kata Kunci : anak, HIV/AIDS, perawatan paliatif 
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ABSTRAK 
 

Aktivitas bermain game online pada remaja merupakan kegiatan bermain game yang menggunakan 

koneksi internet. Jumlah pemain game online di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Bermain game online dapat memberikan dampak positif berupa aspek kognitif, motivasi, 

emosional dan sosial, serta dampak negatif berupa dampak fisik, psikologis dan sosial. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan game online terhadap remaja di warung internet 

penyedia game online wilayah Margonda Depok. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang bermain game online di warung internet 

wilayah Margonda Depok. Data diambil menggunakan kuisioner dengan jumlah 35 item pertanyaan 

dengan mengembangkan teori dampak positif bermain game online dan teori dampak negatif 

penggunaan game online. Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling kepada 60 remaja. 

Teknik analisis data menggunakan univariat dengan distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hampir sebagian responden (31,7%) mengalami dampak positif, hampir sebagian responden 

(33,3%) mengalami dampak negatif, sebagian kecil dari responden (21,67%) mengalami kedua dampak 

dan sebagian kecil dari responden (13,33%) tidak mengalami kedua dampak. Berdasarkan hasil 

penelitian, terlihat bahwa bermain game online dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak 

negatif. Oleh karena itu, diperlukan penanganan untuk meningkatkan dampak positif bermain game 

online dan mengurangi dampak negatif bermain game online dengan kolaborasi perawat jiwa dan 

perawat komunitas antara lain dalam melaksanakan program PKPR dan melakukan CBT. 

 

Kata kunci : dampak, game online, remaja 
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ABSTRAK 

 

Latar belakang: Sikap merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi tindakan seseorang. 

Sikap yang mendukung pencegahan sexual abuse diperlukan oleh anak dikarenakan anak merupakan 

kelompok yang rawan menjadi korban  sexual abuse akibat pola fikir mereka yang masih polos sehingga 

beresiko mudah diperdaya. Tujuan: mengidentifikasi sikap siswa sekolah dasartentang pencegahan 

sexual abuse. Metodologi: Desain penelitian survey deskriptif. Penelitian dilakukan di SDN IV 

Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tahun 2018. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 

dan 6 berjumlah 76 orang. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Instrumen 

yang digunakan adalah quisioner sikap tentang pencegahan sexual abuse yang telah dilakukan uji content. 

Hasil: Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian beasar responden sejumlah 46 responden (60,5%) 

memiliki sikap yang mendukung terhadap pencegahan sexual abuse, dan hampir setengah responden 

seumlah 30 responden (35,5%) memiliki sikap yang tidak  mendukung terhadap pencegahan sexual 

abuse. Kesimpulan: Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar anak memiliki sikap yang baik 

dalam mencegah terjadinya sexual abuse, walaupun demikian masih banyak anak yang belum memiliki 

sikap baik terhadap pencegahan sexual abuse ini.  Saran: Berdasarkan hasil penelitian,  mengingat masih 

banyak anak yang belum memiliki sikap mendukung dalam menjaga dirinya dari terjadinya sexual abuse, 

maka diperlukan  suatu program edukasi yang dapat meningkatkan sikap anak dalam mencegah terjadinya 

sexual abuse.  

 

Kata kunci: Pencegahan sexual abuse, Sikap, Siswa sekolah dasar. 
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ABSTRAK 

 

Pendahuluan Manusia pada dasarnya menginginkan dirinya selalu dalam kondisi yang sehat, baik sehat 

secara fisik ataupun sehat secara psikis, karena hanya dalam kondisi yang sehatlah manusia akan dapat 

melakukan segala sesuatu secara optimal. Dalam hasil survei pada keluarga pasien didapatkan keluarga 

yang mengalami stres ringan ditandai dengan merasa lelah juga keluarga dengan stres sedang ditandai 

dengan keluhan sulit tidur dan sulit bersantai, keluarga dengan stres berat ditandai dengan sedikit mudah 

marahBerdasarkan fenomena diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan KecemasanDalam Perawatan Pasien Gangguan Jiwa. 

Metode, desain penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif korelatif dengan pendekatan potong 

lintang (cross sectional). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 62 orang. Besar 

sampel yang didapat minimal 33 orang. Dengan demikian, besar sampel minimal adalah 33 pasien. 

Analisa data Analisis univariate bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap 

variabel penelitian 

Hasil Penelitian. Hasil uji statistik membuktikan ada perbedaan proporsi yang signifikan, yaitu diperoleh 

nilai P = 0,0001, atau ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan tingkat 

kecemasan keluarga yang merawat pasien gangguan jiwa. Hasil penelitian tingkat pengetahuan dengan 

tingkat kecemasan pada keluarga yang merawat pasien gangguan jiwa menunjukkan tingkat kecemasan  

sedang (82%), hasil penelitian pada keluarga paisen operasi yang mengalami kecemasan ringan (18%). 

Hal ini dikarenakan pengalaman responden dalam menghadapi operasi yang tidak direncanakan. 

Pembahasan Dari 33 responden tersebut di ketahui tingkat kecemasan yang pasien bervariasi. Hal ini 

sesuai dengan pendapat  (Setiawati,  2008). Tingkat kecemasan pasien dipengaruhi oleh koping dan 

tingkat pengetahuan, informasi dan keyakinan. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan tingkat 

kecemasan pada keluarga yang merawat pasien gangguan jiwa sebagian besar mengalami tingkat 

kecemasan  sedang (82%), hasil penelitian pada keluarga yang merawat pasien gangguan jiwa yang 

mengalami kecemasan ringan (18%). 

Kesimpulan Tingkat pengetahuan keluarga yang merawat pasien gangguan jiwa tentang perawatan 

pasien gangguan jiwa sebagian besar dari responden memiliki pengetahuan kurang;  Tingkat kecemasan 

pada keluarga yang merawat pasien gangguan jiwa sebagian besar mengalami kecemasan sedang;  

Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan keluarga yang 

merawat pasien gangguan jiwa 

 

Kata Kunci : Gangguan jiwa, Pengetahuan, Kecemasan 
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ABSTRAK 

 

Angka kejadian hipertensi yang semakin meningkat secara global termasuk di Indonesia, memerlukan 

upaya untuk mencegah dampak penyakit yang ditimbulkan. Berbagai upaya sudah ditempuh pemerintah 

untuk mengatasinya diantaranya melalui program PTM dan prolanis. Penatalaksanaannya meliputi terapi 

farmakologi dan non farmakologi. Terapi nonfarmakologi diantaranya melalui pembatasan asupan garam, 

diet, penurunan berat badan dan olah raga rutin. Latihan isometric handgrip adalah bentuk olah raga yang 

melalui penelitian dapat menurunkan tekanan darah. Latihan ini dapat meningkatkan cardiac output dan 

denyut nadi sebagai akibat dari kontraksi, sedangkan penurunan tekanan darah didapatkan sebagai respon 

adaptasi pada saat relaksasi. Penelitian  bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan isometrik handgrip 

terhadap tekanan darah penderita hipertensi kelompok prolanis di UPT Puskesmas Panghegar,  

Metode penelitian adalah pre-eksperimen dengan pre-test post-test design, teknik sampling dengan 

purposive,  jumlah sampel  20 responden. Responden melakukan latihan isometrik handgrip selama 20 

menit, dengan cara menggenggam bola kenyal selama 1 menit dan melepaskan genggaman selama 4 

menit, diulang  4 kali, dilakukan 5 kali dalam semingu.  

Hasil uji normalitas dengan shapiro wilk data berdistribusi normal, analisis menggunakan uji t-test 

menunjukan hasil P value 0.000 lebih kecil dari 0.05 yang berarti ada pengaruh latihan isometrik 

handgrip terhadap tekanan darah penderita hipertensi kelompok prolanis UPT Puskesmas Panghegar Kota 

Bandung Tahun 2018. 

Hasil penelitian ini dapat menjadikan latihan isometrik handgrip sebagai terapi alternatif dalam 

penanganan hipertensi. 

 

Kata kunci  :  Hipertensi, Latihan Isometrik Handgrip, Prolanis 
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ABSTRAK 

 

Pendahuluan: Saat ini Indonesia sudah masuk kedalam kelompok negara berstruktur tua (ageing 

population). Tahun 2010 perkiraan penduduk lansia  Indonesia mencapai 23,9 juta atau 9,77 dengan  

UHH sekitar 67,4 tahun dan pada 2020 perkiraan penduduk lansia di Indonesia mencapai 28,8 juta atau 

11,34 % dengan UHH 71,1 tahun. Seiring dengan proses menua yang dialaminya, terjadi beberapa 

perubahan pada lansia. Masalah kesehatan yang sering terjadi pada lansia salah satunya adalah gangguan 

fungsi kognitif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran fungsi kognitif dan kebiasaan olahraga 

lansia di Pusat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Garut. Metode. Rancangan penelitian menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dengan total sampling pada 72 orang 

responden lansia di Pusat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Garut. Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner Mini Mental State Examination (MMSE) dan Short Portable Mental Status Questionnaire 

(SPMSQ )untuk fungsi kognitif lansia. Hasil. Hasil penelitian  aspek kognitif lansia berdasarkan 

pengukuran MMSE dari fungsi mental  baik 28 (39 %), Kerusakan aspek fungsi mental ringan 17 (24 %), 

kerusakan aspek fungsi mental berat 22 (31 %) dan berdasarkan pengukuran SPSMQ  lansia dengan 

Fungsi Intelektual Utuh 27 (38 %), Kerusakan Intelektual Ringan 13 (18 %), Kerusakan Intelektual 

Sedang 17 (24 %), Kerusakan Intelektual Berat 12 (17 %). Sedangkan kebiasaan olahraga lansia 32 (44%) 

tidak pernah olahraga dan 40 (56%) sering mengikuti kegiatan olahraga. Simpulan. Temuan penelitian 

berdasarkan pengukuran 2 instrumen menunjukkan 31 % lansia berada pada kategori   kerusakan aspek 

fungsi mental berat dan 17 % lansia sudah mengalami Kerusakan Intelektual Berat. Disarankan 

pemeriksaan fungsi kognitif lansia secara berkala sebagai dasar untuk kesinambungan pelayanan 

kesehatan dan pemeliharaan fungsi kognitif lansia di panti .  

 

Kata Kunci : Fungsi Kognitif, lansia, panti 
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ABSTRAK 

 

Pendahuluan: Tuberkulosis paru merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah 

baik didunia maupun di Indonesia. Garut merupakan salah satu penyumbang penyakit TBC dengan angka 

kasus 3.078, dan 182 penderitanya adalah dari populasi lansia. Lansia merupakan salah satu populasi 

rentan TBC. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor resikoTBC pada lansia di kabupaten 

Garut. Metode. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan case control studi pada 182 lansia yang 

terdiri dari 91 kasus dan 91 kontrol. Hasil. Hasil penelitian ada hubungan yang signifikan antara variabel 

status gizi (OR=2,667), riwayat merokok (OR=26,972), riwayat kontak (OR=0,242) dengan TBC pada 

lansia, dan tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel usia (OR=1,719), jenis kelamin 

(OR=0,611), status ekonomi (OR=1,371), pengetahuan (OR=0,748) dengan TBC pada lansia. Simpulan. 

Ada beberapa faktor resiko TBC pada lansia yaitu status gizi, riwayat merokok dan riwayat kontak. Perlu 

adanya sinergitas pelayanan kesehatan pada lansia baik ditatanan klinik maupun komunitas.  

 

Kata Kunci : resiko tinggi, lansia, tuberkulosis 
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ABSTRAK 

 

 Kabupaten Garut Sebagai daerah yang mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana. 

Perawat Puskesmas merupakan garda yang paling depan dalam menangani korban bencana. Oleh karena 

itu, diperlukan kesiapsiagaan perawat puskesmas dalam menangani korban bencana untuk mengurangi 

kecacatan dan kematian di Kabupaten Garut, akan tetapi belum ada penelitian terkait pengukuran 

kesiapsiagaan perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapsiagaan perawat puskesmas 

dalam menghadapi bencana di Kabupaten Garut. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan populasi 875 perawat dengan 

sampling penelitian sebanyak 90 orang perawat Puskesmas Kabupaten Garut yang diambil menggunakan 

teknik Stratifiled Random Sampling. Penelitian menggunakan instrument Emergency Preparedness 

Information Questionnare (EPIQ) yang membagi kesiapsiagaan perawat menjadi 8 dimensi dengan 

jumlah 25 item pernyataan diukur menggunakan skala likert dan diberi skor 1-4. Data dianalisis 

menggunakan statistic deskriptif (persentase dan Mean). Hasil penelitian didapatkan perawat 

kesiapsiagaan tinggi dengan 46 responden (51%) kesiapsiagaan sedang dengan 44 responden (48%). 

Kesiapsiagaan yang paling rendah di subvariabel, tria seoleh karena itu perlu adanya pelatihan bagi 

perawat Puskesmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dibidang kegawatdaruratan khususnya dalam 

pemilihan pasien (triase). 

 

Kata Kunci : Kesiapsiagaan, Perawat, Puskesmas, Bencana 
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Ayu Pratiwi 

 
ABSTRAK 

 

Latar belakang : pembedahan baik elektif maupun kedaruratan menimbulkan kecemasan pada pasien. 

Salah satu faktor yang dapat menurunkan kecemasan pasien yaitu dengan memberikan komunikasi 

terapeutik kepada pasien pre operasi karena pasien merasa interaksinya dengan perawat merupakan 

kesempatan untuk berbagi pengetahuan, perasaan dan  informasi dalam rangka mencapai tujuan 

keperawatan yang optimal. Tujuan penelitian : mengetahui hubungan komunikasi terapeutik perawat 

dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di ruang perawatan bedah  RSU Kabupaten Tangerang. 

Metode penelitian : penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional.  Sampel penelitian 

ini adalah pasien pre operasi di ruang perawatan bedah RSU Kabupaten Tangerang yang ditetapkan 

sebanyak 84 pasien. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode non probability sampling, dengan teknik quota sampling. Data diperoleh dengan cara 

membagikan kuesioner yang telah valid dan reliabel. Analisa data secara univariat dan bivariat dengan 

menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian : dari 84 pasien preoperasi  sebagian besar yaitu 50 

(59,5%) mengalami kecemasan ringan dan 43 (51,2%) menyatakan bahwa komunikasi terapeutik perawat 

dalam kategori baik. Terdapat hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan kecemasan pasien 

dengan p value 0,000 < (0,05). Kesimpulan dan saran : ada hubungan komunikasi terapeutik 

perawat dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di ruang perawatan bedah  RSU Kabupaten 

Tangerang. Rumah sakit disarankan meningkatkan penerapan komuniksi terapeutik perawat pada saat 

berinteraksi dengan pasien dengan diadakannya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan komunikasi 

terapeutik perawat secara berkala dan berkesinambungan yang melibatkan manajemen rumah sakit. 

 

Kata Kunci :  Kecemasan, Komunikasi Terapeutik 
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ABSTRAK 

  

 

Latarbelakang: Perawatan keluarga pada lansia hipertensi merupakan salah satu cara penanganan yang 

harus dilakukan, dimana dalam melakukan perawatan lansia hipertensi dibutuhkan suatu kerjasama antara 

keluarga dan tenaga kesehatan dimana kerja sama ini dapat mendukung suatu kesehatan yang dimiliki 

oleh lansia hipertensi. Perilaku perawatan keluarga pada lansia hipertensi perlu dilakukan dengan tujuan 

terciptanya status kesehatan lansia hipertensi yang muncul dan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan 

keluarga. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku keluarga dalam merawat lansia 

dengan penyakit hipertensi di Desa Ciwarak wilayah kerja Puskesmas Jatiwaras. Metode: Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total samplingdengan jumlah populasi 30. Pada 

penelitian ini telah memenuhi uji validitas dengan hasil dari rtabel (0.444), didapatkan nilai untuk  item 

pengetahuan (0.880), sikap (0.850), dan tindakan (0.824). Uji reliabilitas dilakukan dengan teknik Alpha 

Cronbachdengan hasil (0,60),diperoleh nilai alpha item pengetahuan (0,953), sikap (0,925) dan tindakan 

(0,920)yang berarti ketiganya reliabel.Data diperoleh dengan kuesioner dan data dianalisis dengan 

menggunakan distribusi frekuensi dan menggunakan skor-t. Hasil: Hasil penelitian menunjukan 

pengetahuan keluarga dalam merawat lanjut usia dengan penyakit hipertensi  adalah cukup (43.3%), 

kurang  (36.7%) dan baik  (20%). Sikap keluarga sebagian besar positif  (53.3%) dan negatif (46.7%). 

Tindakan keluarga sebagian besar Positif (60%) dan negatif (40%). Diharapkan petugas kesehatan 

mampu membina keluarga secara langsung melalui kegiatan Puskesmas dengan kunjungan rumah secara 

berkala untuk meningkatkan perilaku keluarga dalam merawat lansia dengan hipertensi. 

 

Kata Kunci  : pengetahuan, sikap, tindakan, hipertensi 
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ABSTRAK 

 

 Stigma terkait tuberkulosis merupakan determinan kesehatan yang penting. Stigma mungkin 

menyebabkan seorang pasien TB untuk menyembunyikan gejala, menghindari atau menunda mencari 

perawatan, menyembunyikan diagnosis atau pengobatan. Stigma ini mungkin semakin parah pada pasien 

yang terdiagnosa TB MDR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi gambaran stigma yang 

dipersepsikan oleh pasien TB MDR. Penelitian ini adalah penelitian deksriptif. Populasi penelitian adalah 

pasien TB-MDR yang sedang menjalani pengobatan di poli TB-MDR di suatu RS di Bandung yang 

berjumlah 22 orang. Total populasi digunakan pada penelitian ini. Stigma diukur dengan kuosioner yang 

berjumlah 23 pertanyaan yang terdiri dari stigma masyarakat dan stigma pasien terhadap TB. Instrument 

ini telah melewati uji validitas isi dan uji reliabilitas intenal konsistensi (Cronbach alpha = 0,83). 

Semaking tinggi total skor menunjukkan semakin baik stigma masyarakat masyarakat terhadap TB. Data 

dianalisis dengan uji statistic deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total stigma TB, stigma 

masyarakat terhadap TB dan  stigma pasien terhadap TB  masing-masing memiliki nilai mean adalah 2,74 

(SD= 0,90), 2,76 (SD = 0,11), dan 2,73 (SD = 0,84). Hasil penelitian stigma TB pada pasien TB MDR 

lebih baik dari pada penelitian sebelumnya yang dilakukan di negara lain. Walaupun demikian, stigma TB 

yang dipersepsikan oleh pasien TB-MDR ini perlu ditingkatkan melalui intervensi yang tepat agar dapat 

membantu pengendalian dan pengobatan TB. 

 

Kata Kunci: Multi-drug resistant, Stigma, Tuberkulosis. 
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ABSTRAK 

 

Peningkatan jumlah penderita diabetes melitus (DM) dan komplikasinya menjadi masalah 

kesehatan yang serius di Kota Bandung. Peran pasien DM dalam mencegah dan mengurangi komplikasi 

melalui self-management (SM) merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Self-efficacy (SE) 

diperlukan untuk meningkatkan perilaku self-management penderita DM tipe 2. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis setiap aspek perilaku self-management dan self-efficacy yang telah dilakukan oleh 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Babakan Sari.Penelitian deskriptif ini melibatkan    pasien DM 

tipe 2 dengan teknik purposive sampling. Data self-management dikumpulkan menggunakan instrumen 

gabungan The Summary of Diabetes Self Care Activities (SDSCA) dan Diabetes Self-management 

Instrumen (DSMI). Untuk self-efficacy menggunakan kuesioner Diabetes Management Self-Efficacy.  

Analisis data menggunakan univariat. Hasil penelitian menunjukan responden melakukan SM dengan  

mean 68,47 (SD = 6,339) dan SE 59.60 (SD = 10.842). Sebagian responden sudah melakukan SM diatas 

rata-rata kelompok (53.3 %) dan sebagian responden masih mempunyai SE dibawah rata-rata kelompok 

(53.3%).  

 

Kata kunci: Diabetes melitus, self-efficacy, self-management 
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ABSTRAK 

 

 Perawat dan bidan dituntut untuk dapat memberikan asuhan keperawatan pada pasien sesuai 

dengan evidence-based practice. Akan tetapi, pelaksanaan evidence-based practice hingga saat ini belum 

merata di seluruh pelayanan kesehatan. Salah satu masalahnya adalah perawat dan bidan kurang terpapar 

dengan konsep evidence-based practice. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh pelatihan evidence-based practice terhadap peningkatan pengetahuan perawat dan bidan tentang 

konsep evidence-based practice. 

 Rancangan penelitian ini adalah quasi eksperimental pendekatan pretest-posttest design. 

Penelitian ini dilakukan terhadap 14 perawat dan bidan sebagai responden penelitian. Pengetahuan 

responden diukur dengan cara mengisi kuesioner yang berisi tentang konsep evidence-based practice, 

sebelum dan setelah pelatihan. Setelah dilakukan uji normalitas data yang menunjukkan bahwa data 

sebelum pelatihan berdistribusi normal sementara data setelah pelatihan tidak berdistribusi normal, maka 

dilakukan uji perbedaan data sebelum dan setelah pelatihan menggunakan uji Wilcoxon. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pelatihan penerapan evidence-based practice 

terhadap peningkatan pengetahuan perawat dan bidan tentang konsep evidence-based practice secara 

signifikan (p=0,000). Pengetahuan yang didapat pada penelitian ini didukung oleh karakteristik perawat 

dan bidan yang meliputi riwayat pendidikan dan usia. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diperlukan 

pelatihan-pelatihan yang efektif dan efisien untuk memaparkan penerapan evidence-based practice secara 

berkesinambungan. 

 

Kata kunci : Bidan, Evidence-based practice, Pengetahuan, Perawat 
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ABSTRAK 

Pada usia lanjut tekanan darah mengalami peningkatan sehingga lansia lebih besar berisiko mengalami 

hipertensi. Penanganan hipertensi dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya kecacatan dan 

kematian. Olahraga bagi lansia memiliki beberapa manfaat diantaranya mempertahankan kesehatan, 

meningkatkan kekuatan otot jantung, meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh, menurunkan kadar 

lemak, menguatkan otot-otot tubuh, mengurangi stress dan ketegangan batin, dan meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh. Tujuan dari review tentang lansia dengan hipertensi yang berhubungan dengan olahraga 

adalah untuk membantu pemikiran dalam menciptakan sebuah alternatif akan aktifitas olahraga yang 

bermanfaat bagi lansia. 

Metode yang digunakan dalam melakukan review adalah dengan mencari pada DOAJ (Directory Of Open 

Acces Journal dan Schimago dengan menuliskan kata kunci lansia, hipertensi dan olahraga. Didapatkan 

empat puluh tiga (43) jurnal yang terkait dengan kata tiga (3) kata kunci tersebut. Kemudian kata kunci 

hipertensi dan olahraga didapatkan delapan (8) jurnal. 

Dari beberapa jurnal terdapat hasil yang berbeda. Satu menunjukkan tidak ada hubungan olahraga dengan 

hipertensi dan jurnal lainnya menunjukkan hubungan yang signifikan antara olahraga dengan hipertensi. 

Olahraga yang sesuai dengan mekanisme tubuh dibutuhkan untuk lansia dalam mengurangi resiko 

hipertensi. Resiko hipertensi pada lansia dapat dilakukan dengan melakukan aktifitas olahraga yang 

memperhatikan: kekuatan dan ketahanan otot, kemampuan jantung paru, kelentukan, komposisi lemak, 

dan keseimbangan. 
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ABSTRAK 

 

Keterampilan pemberian oksigen merupakan salah satu kompetensi mahasiswa keperawatan vokasi 

maupun profesi yang harus dapat dicapai. Untuk mencapai kompetensi  tersebut  harus ada upaya nyata 

dalam penyampaian materi oleh pengajar, salah satunya  yaitu dengan menggunakan media yang 

didalamnya sesuai dengan standar operasional prosedur, diantarnya adalah  dengan menggunakan media 

video yang didesain sesuai situasi nyata di laboratorium, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. 

Selain itu juga, perlu media yang mudah diakses dimana dan kapan saja, salah satunya melalui media 

video pembelajaran tentang keterampilan pemberian oksigen sebagai salah satu cara mengatasi masalah 

keterampilan dalam melakukan tindakan pada mahasiswa keperawatan.Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui  keterampilan pemberian oksigen pada mahasiswa keperawatan sebelum dan sesudah 

pemberian media video di STIKes Karsa Husada Garut. Desain penelitian ini menggunakan quasi 

eksperimen dengan menggunakan dua kelompok. Dalam proses pembelajarannya kelompok eksperimen 

menggunkan video dan kelompok kontrol menggunakan metode konvensional, yang akhirnya penelitian 

ini diharapkan menghasilkan suatu konsep pembelajaran dengn menggunakan media video. Sampel 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa program Studi S1 Keperawatan semester  II yang sedang 

mengikuti mata kuliah Keperawatan Dasar I.  Untuk memperoleh data penelitian dengan teknik observasi 

untuk keterampilan pemberian oksigen. Hasil analisa menggunakan uji Gain pada penelitian ini 

menujukan bahwa terdapat peningkatan keterampilan antara sebelum dan sesudah pemberian media 

video, pada kelas kontrol sebesar 0,54 (sedang) dan pada kelas eksperimen sebesar 0,73 (tinggi). 

Berdasarkan nilai tersebut menunjukan bahwa nilai dengan penggunaan media video mampu 

meningkatkan keterampilan mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian juga direkomendasikan kepada 

dosen agar media video dipilih sebagai salah satu media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran.  Namun demikian, karena media banyak ragamnya maka untuk peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan materi perkuliahan sehingga efektif dalam 

meningkatkan kognitif dan kemampuan psikomotor mahasiswa. 

 

Kata Kunci: Media video, Keterampilan, Pemberian Oksigen  
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ABSTRAK 

 

Prevalensi penyakit Gagal Ginjal Kronik (GGK) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, padahal 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya perlu terapi hemodialisa yang memiliki efek samping 

mengakibatkan malnutrisi karena kehilangan asam amino/zat nutrisi dalam dialyzer saat proses 

berlangsung. Tujuan penelitian mengetahui hubungan luas permukaan dialyzer dengan status nutrisi 

pasien hemodialisa di Unit Hemodialisa. Metode penelitian menggunakan desain cross sectional, variabel 

penelitian berupa luas permukaan dialyzer dan status nutrisi dengan populasi seluruh pasien hemodialisa 

yang mengalami GGK. Besar sampel 42 orang. Teknik sampling menggunakan sampling sistematis. Hasil 

penelitian menunjukan sebagian besar (71%) pasien hemodialisa menggunakan luas permukaan dialyzer 

1.5 m
2
 (tipe ELISIO 15H) dengan status nutrisi sebagian besar (60%) pasien pada kategori tidak 

malnutrisi. Uji hipotesa dengan uji Fisher Exact  menunjukan ada hubungan luas permukaan dialyzer 

dengan status nutrisi (p-value = 0.016). Tingkat keeratan hubungan dengan uji Contingency Coefficient 

hasilnya r = 0.356 dan arah hubungan positif. Salah satu efek samping prosedur hemodialisa adalah 

tingginya angka malnutrisi. Status nutrisi buruk pada pasien hemodialisa dipengaruhi inflamasi serta tidak 

adekuat asupan energi protein. Luas permukaan dialyzer merupakan salah satu penyebab kondisi 

malnutrisi pasien hemodialisa, selain faktor pembatasan diet dan kurang nafsu makan. Hal ini disebabkan 

semakin besar ukuran dialyzer semakin besar pula volume ultrafiltrasi, sehingga zat nutrisi banyak 

terbuang. Membran dialyzer dengan ukuran pori besar meningkatkan hilangnya albumin dan 

membahayakan pasien hemodialisa. Simpulan penelitian adalah terdapat hubungan bermakna antara luas 

permukaan dialyzer dengan status nutrisi, korelasi lemah dan searah, yaitu semakin besar ukuran dialyzer 

maka semakin besar angka kejadian malnutrisi.   
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ABSTRAK  

Pendahuluan: Remaja adalah kelompok beresiko mengalami masalah kesehatan. Perilaku kekerasan 

merupakan salah satu masalah remaja yang menjadi fenomena akhir-akhir ini, seperti halnya tawuran, 

pendurungan (bullying). Apabila tidak tertangani akan membahayakan masa depan remaja sebagai 

generasi penerus bangsa. Sehingga diperlukan upaya untuk menanggulangi permasalahan kekeraan 

tersebut. Salah satunya melalui konselor teman sebaya. Tujuan dari pengabdian pada masyarakat ini 

adalah membentuk konselor teman sebaya. Konselor teman sebaya ini diharapkan mempunyai peran bagi 

teman sebayanya dalam membantu memberikan alternatif pemecahan masalah remaja di lingkugan 

sekolah dan sekitarnya. Metode: Kegiatan dilakukan melalui tiga tahap: 1) Seleksi calon konselor sebaya, 

didapatkan 50 siswa calon konselor teman sebaya; 2) Pelatihan dan 3) Pendampingan. Hasil: Luaran yang 

dihasilkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah terbentuknya 50 orang konselor 

teman sebaya. Melalui program pembentukan konselor sebaya ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

solusi bagi permasalahan remaja yang terjadi di lingkungan sekolah ataupun sekitarnya.  

 

Kata kunci : konselor teman sebaya, perilaku kekerasan, remaja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

KARAKTERISTIK DAN EFIKASI DIRI KELUARGA PASIEN DENGAN 

INFARK MIOKARD DI INDONESIA 

Yusshy Kurnia Herliani
1
, Hasniatisari Harun

2
 

Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran 

Yusshy.kurnia@unpad.ac.id 

 

ABSTRAK 

Pendahuluan: Infark miokard menjadi salah satu penyakit yang meyebabkan tingginya angka kematian 

dan kecacatan di Indonesia. Perkembangan pengobatan telah banyak terbukti menurunkan angka kejadian 

kematian akibat infark mioard. Dukungan keluarga diperlukan untuk mengoptimalkan penderita patuh 

terhadap pengobatan dan menjalankan pola hidup sehat sebagai bagian dari rehabilitasi jantung. Efikasi 

diri menjadi penting dalam memberi dukungan keluarga. Sayangnya, penelitian sebelumnya lebih banyak 

berfokus pada pasien infark miokard itu sendiri dan tidak ada penelitian yang menggambarkan 

karakteristik dan efikasi diri keluarga dalam merawat pasien infark miokard. Maka, penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran karakteristik dan efikasi diri keluarga pasien dengan infark 

miokard di Indonesia. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang melibatkan 

60 anggota keluarga pasien dengan infark miokard yang dirawat di CICU dan HCCU Rumah Sakit Hasan 

Sadikin. Prosedur pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling 

dan responden diminta untuk mengisi kuesioner. Hasil: Usia rata-rata anggota keluarga pasien adalah 

45,58 tahun dan mayoritas berjenis kelamin  perempuan. Hampir setengah dari keluarga pasien memiliki 

tingkat pendidikan SMA dan lebih dari separuh pasien memiliki riwayat keluarga terkait dengan penyakit 

jantung. Mayoritas anggota keluarga pasien tidak memiliki pengalaman dalam merawat pasien penyakit 

jantung sebelumnya. Skor rata-rata efikasi diri anggota keluarga untuk merawat pasien adalah 6,55. 

Kesimpulan dan saran: Pasien infark miokard sangat bergantung pada dukungan keluarga dalam proses 

pengobatan dan rehabilitasi. Maka dari itu, memberikan intervensi kepada pasien dan keluarga sangat 

penting untuk meningkatkan efikasi keluarga dalam merawat pasien infark miokard pasca serangan.  

 

Kata kunci : efikasi diri, infark miokard, karakteristik keluarga  
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ABSTRAK 

 

Kanker pada anak harus ditangani secara berkualitas karena dapat mengancam kehidupan anak. 

Kemoterapi merupakan intervensi yang efektif untuk menangani anak kanker. Kemoterapi menunjukkan 

efektifitas tinggi, namun juga memiliki efek samping, diantaranya mukositis. Mukositis merupakan 

inflamasi dan ulserasi membran mukosa oral. Mukositis dapat menyebabkan nyeri, kesulitan tidur, 

gangguan makan, mood, dan aktivitas, yang berimplikasi terhadap kualitas hidup anak. Tujuan penelitian 

ini untuk mengidentifikasi kejadian mukositis pada anak kanker yang mendapatkan pengobatan 

kemoterapi. Penelitian dilakukan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Metode penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. Teknik consecutive sampling dipergunakan untuk menetapkan responden sebagai 

sampel penelitian sehingga didapatkan 60 responden. Kriteria inklusi yaitu pasien anak dengan kanker 

yang mendapatkan kemoterapi dan dalam keadaan umum baik. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu anak 

dengan kanker mulut atau kanker nasofaring stage 3-4. Proses pengumpulan data menggunakan 

instrumen pengkajian mukositis Oral Assessment Guide (OAG) yang berupa lembar checklist. Data 

dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh 

anak kanker yang mendapatkan pengobatan kemoterapi mengalami mukositis sebanyak 53 orang (88,3%) 

dan sebagian kecil yaitu sebanyak 7 orang (11,7%) tidak mengalami mukositis. Pada penelitian ini, 

hampir seluruh anak kanker yang mendapatkan pengobatan kemoterapi mengalami mukositis. Perawat 

sebagai tenaga kesehatan yang paling sering kontak dengan pasien, harus dapat meningkatkan asuhan 

keperawatan pada anak kanker yang mendapatkan pengobatan kemoterapi dalam meminimalkan 

terjadinya mukositis dengan melakukan pengkajian mukositis dan perawatan mulut secara rutin sehingga 

dapat meningkatkan kualitas hidup pada anak kanker. 

 

Kata kunci: Anak, kanker, kemoterapi, mukositis. 
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ABSTRAK 

 

Luka tekan, dekubitus, atau cedera tekan memiliki dampak yang buruk baik bagi pasien, beban kerja 

perawat, maupun rumah sakit. Pencegahan luka tekan oleh mahasiswa keperawatan program profesi dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan dan sikap mahassiwa terhadap pencegahan 

luka tekan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengetahuan dan sikap mahasiswa program profesi ners 

terkait pencegahan luka tekan. Penelitian deskriptif kuantitatif ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas 

Keperawatan UNPAD pada program profesi angkatan tahun 2017 semester akhir. Saat penelitian 

dilakukan, mahasiswa berada pada akhir stase Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis dan dilakukan 

secara potong lintang. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling dan didapatkan 96 

responden. Instrumen yang digunakan adalah APuP dan PUKAT dalam bahasa Indonesia. Data dianalisa 

menggunakan program komputer dan dipresentasikan dalam bentuk distribusi frekuensi persentase dan 

mean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata – rata skor sikap mahasiswa profesi terhadap pencegahan 

luka tekan adalah 77,22% sedangkan rata – rata skor pengetahuan mahasiswa terkait pencegahan luka 

tekan adalah 40,06%. Rata – rata persentase jumlah jawaban benar tertinggi pada aspek nutrisi yaitu 

92,71% sedangkan rata – rata jumlah responden dengan jawaban benar terendah yaitu pada aspek 

pengkajian risiko sebesar 18,75%. Mahasiswa keperawatan pada program profesi memiliki sikap yang 

cenderung mendukung terhadap pencegahan luka tekan, akan tetapi pengetahuan mahasiswa cenderung 

rendah. Perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan mahasiswa baik melalui pelatihan maupun 

pengembangan media pembelajaran terkait pencegahan luka tekan untuk mencapai pencegahan luka tekan 

yang adekuat.  

 

Kata Kunci:  Cedera tekan, dekubitus, pencegahan luka tekan, pengetahuan, sikap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

PERBANDINGAN UKURAN SCAR IMUNISASI BCG YANG DIBERIKAN 

PADA BAYI USIA 0 - < 2 BULAN DAN USIA 2-3 BULAN SEBAGAI 

PENCEGAHAN TUBERKULOSIS PADA ANAK 

 

Windy Rakhmawati, Siti Yuyun Rahayu Fitri, Henny Suzanna Mediani, Ikeu Nurhidayah 

Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran 

E-mail korespondensi: windy.rakhmawati@unpad.ac.id 

 

ABSTRAK 

 

Usia yang tepat dalam memberikan imunisasi BCG masih banyak diperdebatkan yaitu pada usia 0-< 2 

bulan dan 2–3 bulan, hal ini berkaitan dengan keberhasilan imunisasi BCG dalam mencegah tuberkulosis 

(TB) pada anak. Beberapa ahli mengatakan keberhasilan BCG dapat diukur melalui ukuran scar BCG 

yang terbentuk dengan diameter  ≥ 4 mm. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk membandingkan 

ukuran scar imunisasi BCG yang diberikan pada anak saat usia 0 - < 2 bulan dan 2 – 3 bulan. Penelitian 

ini dilakukan pada tahun 2011 yang menggunakan design case control. Sampel dalam penelitian ini 

adalah anak usia 1-5 tahun yang berkunjung ke poliklinik anak RSHS Bandung, yang terdiri dari 2 

kelompok: 1) 39 anak yang diimunisasi BCG di usia 0-< 2 bulan, dan 2) 31 anak yang diimunisasi BCG 

di usia 2–3 bulan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan adalah 

uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ukuran scar BCG yang signifikan antara 

anak yang diimunisasi usia 0-< 2 bulan dan 2–3 bulan (p value = 0,000). Namun ukuran scar BCG itu 

tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kejadian TB pada anak tersebut (p value = 0,232). 

Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pemberian imunisasi BCG yaitu dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi efektivitas BCG, khususnya usia anak dalam pemberian 

imunisasi BCG dengan memperhatikan scar yang ditimbulkan dari imunisasi BCG sebagai indikator 

efektivitas atau keberhasilan imunisasi BCG. 

 

Kata kunci : Ukuran Scar  BCG,  0-< 2 bulan, 2–3 bulan 
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ABSTRAK 

 

Populasi lansia semakin meningkat seiring dengan waktu, sehingga diperlukan adanya support 

system dari perawat untuk memenuhi asuhan keperawatan terhadap lansia. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi dalam pemenuhan kebutuhan lansia, salah satunya adalah sikap perawat yang positif 

mengenai lansia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran sikap dari mahasiswa 

program profesi ners sebagai calon care provider pemberi asuhan keperawatan terhadap lansia, agar 

diketahui kecenderungan berperilaku yang akan muncul. 

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan populasinya mahasiswa program profesi 

ners yang sedang menjalani stase keperawatan gerontik di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. 

Teknik sampling yang digunakan yaitu total sampling sebanyak 47 orang. Intrumen yang digunakan 

adalah Kuesioner untuk mengukur sikap ekplisit dengan menggunakan distribusi frekuensi. 

Berdasarkan uji statistik diperoleh hasil : Sikap eksplisit mahasiswa program profesi ners adalah 

hampir setengahnya dari responden (44,7%) menunjukan sikap yang Favourable terhadap lansia, 

sedangkan sebagian besar dari responden (55,3%) menunjukan sikap yang unfavourable terhadap lansia.  

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sikap mahasiswa program profesi ners terhadap lansia 

perlu ditingkatkan lagi, karena sikap mahasiswa yang unfavourable akan menghambat perilaku 

pemberian asuhan keperawatan kepada lansia secara optimal. Sebaliknya jika sikap mahasiswa 

mendukung akan tercipta asuhan keperawatan kepada lansia secara optimal.  

 

Kata Kunci : Sikap, Mahasiswa, Lansia 
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ABSTRAK 

 

Pemberian sukrosa 75% menurut beberapa penelitian dapat membantu meningkatkan ambang nyeri 

dengan merangsang enkephalin yang di sekresi oleh hippothalamus pada bayi. Pemberian  sukrosa 75% 

lebih efektif  dibandingkan dengan pemberian glukosa  24%. Nyeri merupakan respon yang sering 

muncul setelah tindakan invasive saat imunisasi dasar yang harus diperoleh sebelum usia anak satu tahun. 

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi 

pengaruh pemberian sukrosa 75%  terhadap enkephalinpada bayi yang diimunisasi dasar. 

 

Metode penelitian ini menggunakan quasy experiment dengan rancangan before and after non equevalent 

control group design.  Teknik pengambilan sampel total sampel sebanyak 19 sampel masing masing 11 

sampel untuk intervensi dan 8 sampel kontrol, pengambilan sampel saliva bayi dilakukan sebelum 

diimunisasi, kemudian diberikan sukrosa 75%. Setelah dua menit kemudian, dilakukan imunisasi dan 

dilanjutkan dengan pengambilan salivanya. Data dianalisis dengan menggunakan independent sample T 

test. Untuk analisis enkephalin mengunakan Elissa jenis competitive. 

Pada hasil penelitian didapatkan kadar rerata enkephalin pada kelompok perlakuan sebelum 3,5700 dan 

sesudahnya 4,0909  nilai p value = 0,828. Hasil uji statistik menunjukkan tidak terdapat pengaruh sekresi 

enkephalin sebelum dan sesudah pemberian sukrosa 75%yaitu dengan nilai p = 0,828 (p value> 0,05). Hal 

ini dapat dilihat dari adanya kadar encephalin pada awal dan sesudah pemberian sukrosa 75% dan adanya 

factor confounding seperti pemberian  

Simpulan dan saran, enkephalin disekresikan bervariasi pada setiap anak pada saat imunisasi dasar. 

Disarankan perawat memberikan berbagai alternative sukrosa seperti ASI atau jus buah  sebelum dan 

sesudah imunisasi dasar yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan sekresi enkephalin baik sebelum 

ataupun sesudah imunisasi dasar. 

 

Kata kunci : Enkephalin, imunisasi dasar, sukrosa75% 
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ABSTRAK 

 

       Menurut World Health Organization(WHO), diare adalah penyakit kedua di dunia yang 

menyebabkan kematian pada anak-anak. Sekitar 1,7 juta kasus diare ditemukan setiap tahunnya di dunia 

(WHO, 2013). Selain itu menurut Direktur Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Menular 

Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan R.I. diare menempati posisi ketiga penyebab kematian anak 

dari total penyakit infeksi setelah tuberkulosis dan hati.(Liputan6.com.Jakarta, 2016). Hal ini karena 

penyakit diare merupakan penyakit endemis dan potensial terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB). Diare 

ini merupakan salah satu penyebab kematian dan kesakitan terutama pada anak balita. Kesakitan dan 

kematian anak balita (dibawah umur 5 tahun) masih menunjukkan angka yang cukup tinggi terutama di 

negara berkembang termasuk Indonesia. Insiden diare nasional hasil Survey Morbiditas Diare tahun 2014, 

yaitu sebesar 270/1.000 penduduk, maka diperkirakan jumlah penderita diare di fasilitas kesehatan pada 

tahun 2016 sebanyak 6.897.463 orang.(Kemenkes RI, 2017). Selain itu ternyata kejadian diare pada 

lansiapun berbahaya, karena diare dapat menyebabkan dehidrasi, rendahnya daya absorpsi terhadap 

nutrisi dan imunitas menurun; tetapi dapat disembuhkan dengan minum oralit dan zinc, serta pemberian 

nutrisi yang adekuat. 

       Oleh karena itu pada pasien diare ini yang sangat diperlukan adalah asupan nutrisi, pemberian cairan 

dan elektrolit yang adekuat. Pada kesempatan ini penelitian yang dilakukan adalah pemberian minum dan 

makan kepada pasien diare tersebut dengan cara menambahkan air rebusan daun jambu biji pada susunya, 

maupun pada pembuatan nasi tim/buburnya. Supaya pasien bisa mendapatkan asupan protein yang 

diperlukan oleh tubuh, maka pada pembuatan nasi tim/buburnya tersebut bisa ditambahkan telur/ikan. 

       Penelitian ini telah dilakukan secara kualitatif selama 20 tahun, menggunakan sampling aksidental 

dengan jumlah kejadian 100 x, baik pada bayi di atas usia 6 bulan sampai dengan lansia usia 80 

tahun.Jumlah daun jambu yang direbus dengan 1 liter air untuk bayi di atas 6 bulan sampai 12 tahun 

sebanyak 5 lembar, sedangkan usia di atas 12 tahun sampai 80 tahun sebanyak 7 lembar hanya sampai 

mendidih saja. Hasil yang diperoleh: 64% kejadian kurang dari tiga (3) hari diare reda pada hari ke dua 

(2), sedangkan 33% tiga (3) hari ke atas diare reda pada hari ke tiga (3) pemberian, da nada 3% kejadian 

yang masih belum berhasil reda pada hari ke tiga (3) pemberian, serta masih memerlukan tindakan 

pemberian infus di Rumah Sakit pada tiga (3) orang pasien lansia di atas usia 65 tahun. 

       Kesimpulan: bahwa pemenuhan kebutuhan nutrisi pada kejadian diare di masyarakat, masih cukup 

efektif dan efisien dengan cara mencampurkan air rebusan daun jambu biji pada makanan dan minumnya. 

Disarankan masih perlu penelitian lebih lanjut bagi lansia di atas usia 65 tahun yang kemungkinan ada 

pemberian obat-obatan lainnya atau ada kondisi penyakit lainnya yang mempengaruhi hasil. 

 

Kata Kunci: Pemenuhan kebutuhan nutrisi, Pasien diare, Rebusan daun jambu biji, di Masyarakat. 
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ABSTRAK 

 

Kanker pada anak harus ditangani secara berkualitas karena dapat mengancam kehidupan anak. 

Kemoterapi merupakan intervensi yang efektif untuk menangani anak kanker. Kemoterapi menunjukkan 

efektifitas tinggi, namun juga memiliki efek samping, diantaranya mukositis. Mukositis merupakan 

inflamasi dan ulserasi membran mukosa oral. Mukositis dapat menyebabkan nyeri, kesulitan tidur, 

gangguan makan, mood, dan aktivitas, yang berimplikasi terhadap kualitas hidup anak. Tujuan penelitian 

ini untuk mengidentifikasi kejadian mukositis pada anak kanker yang mendapatkan pengobatan 

kemoterapi. Penelitian dilakukan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Metode penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. Teknik consecutive sampling dipergunakan untuk menetapkan responden sebagai 

sampel penelitian sehingga didapatkan 60 responden. Kriteria inklusi yaitu pasien anak dengan kanker 

yang mendapatkan kemoterapi dan dalam keadaan umum baik. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu anak 

dengan kanker mulut atau kanker nasofaring stage 3-4. Proses pengumpulan data menggunakan 

instrumen pengkajian mukositis Oral Assessment Guide (OAG) yang berupa lembar checklist. Data 

dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh 

anak kanker yang mendapatkan pengobatan kemoterapi mengalami mukositis sebanyak 53 orang (88,3%) 

dan sebagian kecil yaitu sebanyak 7 orang (11,7%) tidak mengalami mukositis. Pada penelitian ini, 

hampir seluruh anak kanker yang mendapatkan pengobatan kemoterapi mengalami mukositis. Perawat 

sebagai tenaga kesehatan yang paling sering kontak dengan pasien, harus dapat meningkatkan asuhan 

keperawatan pada anak kanker yang mendapatkan pengobatan kemoterapi dalam meminimalkan 

terjadinya mukositis dengan melakukan pengkajian mukositis dan perawatan mulut secara rutin sehingga 

dapat meningkatkan kualitas hidup pada anak kanker. 

 

Kata kunci: Anak, kanker, kemoterapi, mukositis. 
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ABSTRAK 

 

Hipertensi merupakan penyakit kronis yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Upaya 

mengurangi dan mencegah komplikasi dari penyakit hipertensi, diantaranya melalui pengobatan 

farmakologis dan pengobatan non farmakologis diantaranya pengobatan dengan terapi komplementer, 

terapi komplementer yang sedang naik salah satunya adalah terapi bekam (Al-Hijamah), jenis terapi ini 

mengulang cara terapi zaman dahulu yang dilakukan umat muslim dan telah dikembangkan dengan dunia 

kedokteran saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi bekam basah terhadap 

tekanan darah pada pasien hipertensi di Rumah Bekam Ruqyyah Syar‟iyyah Kabupaten Garut tahun 

2017. Metode penelitian yang digunakan adalah pre eksperimental design  dengan rancangan One Group 

Pre-Post test. Sampel yang digunakan adalah 22 responden dengan menggunakan purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukan Nilai rerata tekanan darah sebelum dibekam adalah 172,9/89,9 MmHg, 

setelah dilakukan terapi bekam sebesar 161,7/85 MmHg dan ada pengaruh tekanan darah sistol dan 

diastole sebelum dan setelah diberikan terapi bekam basah serta dengan terapi bekam basah berpengaruh 

signifikan terhadap tekanan darah sistol dan diastole. Saran dalam penelitian ini adalah bagi institusi 

diharapkan menjadi materi baru dalam dunia keperawatan khususnya dalam terapi komplementer. Bagi 

tempat penelitian diharapkan dapat bekerjasama dengan tim kesehatan lain dalam memberikan terapi dan 

untuk peneliti selanjutnya  dapat meneliti kembali teknik atau terapi lain yang dapat menurunkan tekanan 

darah. 

 

 

Kata Kunci  : Terapi Bekam Basah, Tekanan Darah, Hipertensi 
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ABSTRACT 

 
Latar belakang: Stroke yang terjadi pada pasien menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan pasien. 

Penurunan kesejahteraan ini terutama disebabkan gangguan motorik yang dialami oleh pasien tersebut. 

Oleh karena itu penting mengungkap kesejateraan pasien stroke khususnya setelah mendapatkan stroke. 

Tujuan dari literature review ini untuk menjelaskan gambaran kesejahteraan pada pasien yang menderita 

stroke. Metode: Pencarian artikel dilakukan melalui database seperti PubMed, Google scholar, dan 

CINAHL dengan menggunakan kata kunci well-being, quality of life, dan stroke untuk yang berbahasa 

Inggris serta kesejahteraan. Hasil  pencarian artikel menghasilkan 577 artikel. Pencarian awal ini menjadi 

sasaran analisis lebih lanjut dengan menggunakan kriteria inklusi berikut: (1) Artikel ditulis dalam bahasa 

Inggris dan bahasa Indonesia; (2) Artikel diterbitkan antara 2008-2018; (3) Artikel yang diambil dari 

penelitian kuantitatif; (4) Artikel berfokus pada kesejahteraan pasien setelah menderita stroke. Kriteria 

eksklusi adalah tidak ada duplikasi artikel. Kriteria inklusi kemudian digunakan untuk memilih artikel 

yang sesuaisehingga didapatkan hanya 11 artikel. Hasil: Dari artikel yang terpilih ditemukan bahwa 

pasien stroke mengalami kecemasan dan distress psikologis, penurunan kesejahteraan dan depresi, 

gangguan komunikasi yang terjadi mengurangi kualitas hidup pasien stroke, depresi dan keterbatasan 

untuk berpartisipasi dalam aktivitas mengurangi kesejahteraan subjektif pasein stroke.  Kesimpulan: 

Kesejahteraan pasien stroke mengalami penurunan setelah pasien menderita stroke dikarenakan gangguan 

fisik, psikologis dan lingkungan sosial. 

 

Kata kunci: 

Kesejahteraan pasien stroke, kualitas hidup, psikologis dan sosial 

 

 

 

 


